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 الرصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجرائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 الثالثاءم، يوم 36/23/3122:  تاريخ االنتهاك

 : على مدار أربعة وعشرون ساعة. زمن االنتهاك
 (مارب،،حجة  الجوف، تعزصنعاء  ،الحديدة ،،صعدة ( محافظات:  مكان االنتهاك

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 ( ةغار 14حمافظة صعدة :) 

 ( مدنيين بينيم طفل وامرأة جراء 3اصابة ) منزل احد المدنيين ادى جوية استيدفت  ةغار
 . رازحفي مديرية  بني معينمنطقة ( منزل في 11الى تدميره وتضرر )

 رازحفي مديرية  االزىورجوية استيدفت منطقة  غارتان . 
 رازحة في مديري الحجمةجوية استيدفت منطقة  غارة . 
 (8 غارات جوية استيدفت منطقة )في مديرية كتاف . البقع 
 جوية استيدفت منطقة مندبة في مديرية باقم . غارتان 

 حمافظة احلديدة :) غارة(

 ( مدنيين 11قتل ) أدى الى احد المواطنين جراء غارة جوية استيدفت بينيم نساء واطفال
 . التحيتاتدمير المنزل في مديرية 

 غارات(3حمافظة صٌعاء:) 

محافظات 
 قصفت

   منازل       الضحايا
محالت  جرحى قتلى

 تجارية
عدد  تضرر تدمير سيارة طريق جامع مدرسة سوق

 الغارات
عدد 
 االيام

7 65 88 38 1 2 1 3 11 3 29 44 1116 
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 ( منزل في منطقة 11قتل مدني جراء غارة جوية استيدفت منزلو ادى الى تدميره وتضرر )
 عيال محمد في مديرية نيم .

  بالد الروسفي مديرية  منطقة صبرةغارتان جوية استيدفت الطريق العام في . 
 غارة(12حمافظة تعز :) 

 ( اخرين جراء 80( مدني وجرح )05قتل اكثر من ) سوقا شعبيا ادى غارة جوية استيدفت
( سيارات في 1( سيارات وتضرر )0( محل وتدمير )13( محل وتضرر )10)الى تدمير 
 منطقة الحيمة في مديرية التعزية .في وتدمير جامع سوق شيرة 

 (1 غارات جوية استيدفت )موزعفي مديرية  مناطق منفرقة . 
  ذوبابفي مديرية  العمريغارة جوية استيدفت منطقة . 
 ماجد عباس سراج ومحمد السماح  لممواطنيندراجتان نارية تابعة جوية استيدفت  غارتان

 . المخاءفي مديرية منطقة الجمعة في الطريق العام في 
 (1 غارات جوية استيدفت )المخاء في مديرية  جبل نابضة. 

 (رةحمافظة اجلىف :) غا

 الزاىرجوية استيدفت مديرية  غارة . 
 (ةغار11حمافظة حجة:) 

 (6. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 
 (0. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

 (اى:) غارتهاربحمافظة 

 صرواحفي مديرية  جبل بحرةجوية استيدفت  غارتان . 
 


