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 الزصد احلقىقي اليىهي 

 الًتهاكات وجزائن السعىدية وحتالفها يف اليوي
 م يوم االثنين62/3/6102: تاريخ االنتهاك

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

 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك
  الضحايا واألضرار 
 قذيفة هدفعية ( 71غارة +71:) حمافظة صعدة 

 ( اخرين بينيم طفالن وامرأة جراء غارة جوية استيدفت منزل احد 3قتل مدني وجرح )
 ( منزل في منطقة وادي آل جابر في مديرية مجز .11المدنيين أدى الى تدميره وتضرر )

 ( مدنيين جراء غارة جوية استيدفت رعاة اغنام في منطقة غافرة في مديرية 3قتل ).الظاىر 
 (قذيفة استيدفت منازل ومزارع المدنيين 15إصابة مدني جراء قصف صاروخي سعودي بـ )

( منزل وتضرر مزرعة وتضرر مضخة مياه في مناطق 11أدى الى تدمير منزل وتضرر )
 متفرقة في مديرية شداء .

  منازل المدنيين أدى ( قذيفة استيدفت 15وخي سعودي بـ)قصف صار إصابة امرأة جراء
 . رازح( منزل في مناطق متفرقة في مديرية 15ى تدمير منزل وتضرر )ال

 . غارتان جوية استيدفت منطقة الجعممة في مديرية مجز 
 . غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام منطقة المميل في مديرية كتاف 

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل       الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
مواش
 ي

طريق  سيارة جامع
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 4 5 6 3 1 1 2 2 3 51 57 38 1996 

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


  م26/3/2078 ليىمالزصد احلقىقي 

 
  

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

 
   

 املزكز القاًىًي للحقىق والتٌوية

1 
 

 (3. غارات جوية استيدفت منطقة محجوبة في مديرية كتاف ) 
 ( 13( قذيفة استيدفت منازل المدنيين أدى الى تضرر )11)قصف صاروخي سعودي بـ

 منزل وتضرر جامع في مناطق متفرقة في مديرية منبو .
 . غارتان جوية استيدفت منطقة آل الصيفي في مديرية سحار 
 . غارتان جوية استيدفت منطقة المحرام في مديرية الصفراء 
 . غارتان جوية استيدفت منطقة كيالن في مديرية صعدة 
 . غارتان جوية استيدفت منطقة الجعممة في مديرية مجز 

 غارات(8حمافظة احلديدة :) 

  غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرىا وتضرر مزرعتان وتدمير
 مضخة مياه في مديرية الحسينية .

 ر غارتان جوية استيدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرىا وتضرر مزرعة وتدمي
 مضخة مياه في مديرية زبيد .

 .غارتان جوية استيدفت سيارة في الطريق العام في مفرق الجاح في مديرية بيت الفقيو 
 . غارتان جوية استيدفت مديرية جبل راس 

 غارة(77حمافظة حجة:) 

 (1. غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 

 (4غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في ) . مديرية حرض 
 (تاى:) غار صٌعاءحمافظة 

 مديرية نيم جوية استيدفت  غارتان. 
 
 
 

 


