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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 م، يوم االثنين32/23/3122:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 ،االمانة ،الجوف ،حجة ،ذمار(، تعز، صعدة ،صنعاء  ،الحديدة( : محافظات مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. االنتهاكجهة 
  الضحايا واألضرار 

 غارات ( 01حمافظة صعدة :) 

 (4. غارات جوية استهدفت منطقة مندبة في مديرية باقم ) 
 (4. غارات جوية استهدفت منطقة المميل في مديرية كتاف ) 
 . غارتان جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف 

 غارة(28حمافظة احلديدة :) 

 ( اطفال جراء غارة جوية استهدفت منزل 3( مدنيين بينهم طفل وامرأة وجرح )7قتل )
ومزرعة المواطن مراد محمد احمد المرزوقي أدى الى تدمير المنزل وتدمير المزرعة 

 وتضرر مضخة مياه في منطقة الكبش في مديرية الجراحي .
 ( 6قتل )في  القطابةمنطقة  ين فياحد المدنيجراء غارة جوية استهدفت مزرعة  مزارعين

 . الخوخةمديرية 
 .  غارة جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية الجراحي 

محافظات 
 قصفت

   منازل          الضحايا
مزار  جرحى قتلى

 ع
منشأة 
 حكومية

ناقالت 
 غذاء

مضخة 
 مياه

معلم 
 أثرى

عدد  تضرر تدمير سيارة طريق جامع مدرسة
 الغارات

عدد 
 االيام

8 28 22 2 2 23 1 1 2 1 2 11 3 22 28 1001 
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 (25. غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية الخوخة ) 
 غارات(6حمافظة صنعاء:) 

 . غارتان جوية استهدفت الطريق العام في مفرق رمادة في مديرية نهم 
 (4 غارات جوية ). استهدفت منطقة الصباحة في مديرية بني مطر 

 حمافظة تعز :) غارة(

 . غارة جوية استهدفت منطقة الحيمة في مديرية التعزية 
 غارات(4اهانة العاصوة :) 

 ( أطفال جراء 3( اخرين بينهم )4( أطفال وامرأتان وجرح )4( مدني بينهم )11قتل )
الى تدميره وتدمير النصب التذكاري غارتان جوية استهدفت منزل الحد المدنيين أدى 

 المصري وتضرر مدرسة في منطقة عصر في مديرية معين.
 . غارتان جوية استهدفت منطقة نقم في مديرية ازال 

 غارات(3حمافظة اجلىف :) 

 (3. غارات جوية استهدفت البدو الرحل في منطقة العادي في مديرية المراشي ) 
 غارات(8حمافظة حجة:) 

 (5 غارات جو ). ية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي 
 (3. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 غارات(8حمافظة ذهار:) 

 ( غارات جوية استهدفت مبنى الجمارك أدى 6( اخرين جراء )55( مدنيين وجرح )4قتل )
سيارات وتضرر ( 6( ناقمة وتدمير )17( ناقالت غذاء وتضرر )6الى تدميره وتدمير )

 ( منزل وجامع وتضرر مدرسة في مدينة ذمار في مديرية ذمار .15( سيارة وتضرر )12)
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 ( منزل 11غارتان جوية استهدفت منزل المواطن فضل المطاع أدى الى تدميره وتضرر )
 مجاور في مدينة ذمار في مديرية ذمار .
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