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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 اليويالًتهاكاث وجرائن السعىديت وحتالفها يف 
 االحدم، يوم 24/12/2112:  تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 ( ةارغ 11حمافظت صعدة :) 

 . قتل مدني جراء غارة جوية استهدفت منطقة آل الشيخ في مديرية منبه 

 ( مدنيين جراء 3اصابة ) منازل المدنيين ادى الى تدمير منزل غارتان جوية استهدفت
 في مديرية رازح . الحجلةمنطقة ( منزل في 11وتضرر )

 (3( غارات جوية استهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير )منازل وتضرر1 ) (منزل 33 )
 وتدمير جامع وسيارتان في منطقة آل مغرم في مديرية باقم .

 . غارة جوية استهدفت منطقة السداد في مديرية باقم 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة الثعبان في مديرية باقم 

 . غارتان جوية استهدفت منطقة مندبة في مديرية باقم 

 

محافظات 
 قصفت

   منازل    الضحايا
عدد  تضرر تدمير سيارة طريق جامع جرحى قتلى

 الغارات
عدد 
 االيام

7 1 3 1 2 4 5 46 66 1664 
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 (ثاغار4حمافظت احلديدة :) 

 . غارة جوية استهدفت مدينة الحديدة في مديرية الحالي 

 بيت الفقيهمديرية  الجاح في مفرق في في الطريق العام سيارةجوية استهدفت  غارة . 

 . غارة جوية استهدفت مديرية الدريهمي 

 . غارة جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف 

 (اثغار5حمافظت صٌعاء:) 

 (5غارات ) .جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية نهم 

 (اثغار3حمافظت هارب :) 

 (3غارات )  في مديرية صرواح. مناطق متفرقةجوية استهدفت 

 غارة(35حمافظت تعز :) 

 (35 غار )المخاءفي مديرية  مناطق متفرقةجوية استهدفت  ة . 

 حمافظت البيضاء :) غارة(

  سيارة في الطريق العام في مثلث الجوف في منطقة قيفة في مديرية غارة جوية استهدفت
 رداع .

 :) غارتاى( اهاًت العاصوت

  معينفي مديرية  شمالنغارتان جوية استهدفت منطقة. 
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