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 الرصد الحقوقي اليومي 

 النتهاكات وجرائم السعودية وتحالفها في اليمن
 م، يوم االربعاء13/3/8132: تاريخ االنتهاك

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

                     : السعودية وتحالفها.         االنتهاك    جهة 
                   الضحايا واألضرار 

 قذيفة مدفعية( 58غارات +4محافظة صعدة :)

 (قذيفة استهدفت منازل ومزارع المدنيين 58إصابة مدني جراء قصف صاروخي سعودي بـ )
( مزارع وتدمير مضخة مياه 8( منزل وتضرر )44( منازل وتضرر )4أدى الى تدمير )

 ( سيارات في مناطق متفرقة في مديرية رازح .4وتدمير جامع وتضرر )
 (10( قذيفة استهدفت منازل المدنيين أدى الى تضرر )02قصف صاروخي سعودي بـ )

 منزل في قرية البقعة في منطقة مران في مديرية حيدان .
 (4. غارات جوية استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف ) 

 غارات(7محافظة حجة:) 

 (4غارات جوية اس ). تهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي 

 (4. غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 

محافظات 
 قصفت

    منازل         الضحايا
مضخة  مزارع سيارة جرحى قتلى

 مياه
محال
ت 
 تجارية

مركز  سوق جامع
 طبي

طريق 
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

8 88 18 41 7 4 84 8 8 8 1 5 447 85 03 8314 
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 محافظة تعز :) غارتان(

 . غارتان جوية استهدفت تبة السالل في مديرية صالة 

 محافظة صنعاء:) غارة(

 . غارة جوية استهدفت مزرعة أدى الى تدميرها في منطقة شاهرة في مديرية همدان 
 غارات(4محافظة الحديدة:) 

 . غارتان جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في مديرية اللحية 
  غارتان جوية استهدفت مزرعة أدى الى تدميرها وتضرر مضخة مياه في منطقة قطابة في

 مديرية الخوخة .
 غارات(4محافظة عمران:) 

 ( غارات جوية است4( اخرين جراء )14( مدنيين وجرح )12قتل ) هدفت سيارتان أدى الى
 تدميرها في جسر العفرة في مديرية قفلة عذر .

 ( اخرين جراء غارة جوية استهدفت تجمعا للمواطنين في سوق 5( مدنيين وجرح )7قتل )
 المفخاذ في الطريق العام في منطقة المفخاذ في مديرية قفلة عذر .

 محافظة مارب :) غارتان(

  صرواح .غارتان جوية استهدفت مديرية 
 غارات(5امانة العاصمة :) 

 ( غارات جوية استهدفت منازل 5( نساء جراء )4( أطفال و)8( مدني بينهم )11إصابة )
( منزل وتدمير جامع الحمزة وتدمير عيادة 170المدنيين أدى الى تدمير منزل وتضرر )

شية ( سيارة في منطقة الحشي17( محل تجاري وتدمير سيارة وتضرر )10طبية وتضرر )
 في مديرية شعوب .
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