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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 النتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليون
 االثنينيوم  م12/3/2018: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 

 قذيفة هدفعية (84غارة +59حمافظة صعدة :) 

 ( مدنيين بينهم طفالن وامرأة جراء 3اصابة ) منزل احد المدنيين ادى غارة جوية استهدفت
 في مديرية رازح .في منطقة الغور  ( منزل12الى تدميره وتضرر )

 (قذيفة 40قصف صاروخي سعودي بـ )ناستهدفت منازل المدنيين ادى الى تدمير منزال 
 في مناطق متفرقة في مديرية رازح. مدرسة( منزل وتضرر 20وتضرر )

 (4 غارات جوية استهدفت منطقة )مجزفي مديرية  طخية . 
 (4غارات )  منطقة المالحيط في مديرية في الطريق العام في سيارتان جوية استهدفت

 الظاهر .

 (3 غارات جوية استهدفت منطقة ) في مديرية كتاف .اضيق 
  آل ابوجبارة في مديرية كتاف . مزرعة احد المدنيين في واديغارة جوية استهدفت 
 جوية استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف . غارتان 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل         الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
منشأة 
حكوم

 ية

منظومة 
 شمسية

طريق  سيارة مدرسة مواشي
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4  3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 32 44 33 1412 

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


  م56/7/6458 ليىمالزصد احلقىقي 

 
  

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

 
   

 املزكز القانىني للحقىق والتنوية

2 
 

 غارات (7حمافظة احلديدة :) 

  وتدمير مشروع المياه جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرها  تانغار
وتدمير منظومة الطاقة الشمسية ونفوق عدد من المواشي في منطقة مضخة مياه و 

 .زبيد في مديرية المرشدية 
  في مديرية الجراحي. مبنى المجمع الحكوميغارة جوية استهدفت 

 غارات (:حمافظة اجلىف:) 

 (6 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية )خب والشعف . 
 ( اتغار9حمافظة حجة:) 

 (6. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 
 (3 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ). 

 


