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 الزصد احلقوقي اليومي
 السعوديت وحتالفاا يف اليمه وتااكاثال

محافظا
ت 

 قصفت

    منازل     الضحايا
مضخة  مزارع جرحى قتلى

 مياه
مواش
 ي

طريق 
 وجسر

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

8 1  19 5 2 1 6 16 77 11 1997 
 

 .، يوم الثالثاء 7112/ 3/ 72    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 .(الحديدة،  صعدةالبيضاء، الجوف،  حجة، عمران،  لحج، صنعاء،  ) : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 
 قذيفت مدفعيت( 77غاراث +  8) حمافظت صعدة :

 منبو طفمة بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية تقتم. 
 (4 )منطقتي آل مقنع وآل الشيخ بمديرية منبوجوية استيدفت  غارات.  
  تالف ( مززارع 3)مززارع وترزرر ( 4)غارتان جوية استيدفت مزارع المواطنين أدى الى تدمير بئر مياه وا 

 منزل في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء. و 
  منطقززة الحجمززة وترززرر مرززية ميززاه فززي مزرعززة اسززتيدفت مزززارع المززدنيين أدى رلززى ترززرر جويززة غززارة

 .بمديرية رازح
  غرب مدينة صعدةالصمع جبل استيدفت جوية غارة. 
  وتزدمير مزرعزة ( قذيفة استيدفت مزارع ومنزازل المزدنيين أدى رلزى تزدمير 75سعودي بز)قصف صارويي

( منززازل فززي 5وترززرر )مزززارع ( 3ونفززوع عززدد مززن المواشززي وترززرر)( منززازل 4وتززدمير )مرززية ميززاه 
 .منطقة طالن بمديرية حيدان
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  نازل ومززارع المزدنيين أدى رلزى تزدمير مزرعزة وتزدمير ( قذيفة استيدفت م35بز)قصف صارويي سعودي
منزاطع ( منزازل مدنيزة فزي 5)مزرعزة وونفوع عدد من المواشي وتررر ( منازل 7وتدمير )مرية مياه 

 .مديرية رازحبمتفرقة 
  مناطع متفرقة من مديرية منبو( قذيفة استيدفت 12بز)قصف صارويي سعودي. 

 

 غاراث( 0) حلديدة:حمافظت ا

  زبيد ةفي مديريمزارع المدنيين أدى رلى تدمير مزرعة ومرية مياه مجاورة غارة جوية استيدفت. 
 ( مزارع 7غارتان جوية استيدفت مزارع المدنيين أدى رلى تدمير )في مديرية التحيتا. 

 غاراث( 4) :صىعاء حمافظت

 (3( غارات جوية استيدفت منازل ومزارع المدنيين أدى رلى تدمير )مززار 3 )( منزازل 5ع وترزرر ) أسزفل
 .منطقة الغرزة في مديرية ىمدانجبل عمبره ب

  مديرية نيماستيدفت الطريع العام بمنطقة يام في جوية غارة. 

 )غارتان(:ج: حمافظت حل

  بمديرية القبيطة. منطقة كرشغارتان جوية استيدفت 

 )غارتان( :عمزان حمافظت

  بمديرية حرف سفيان منطقة العمشيةاستيدفت جوية غارتان. 

 غارة( 08) :حجت حمافظت

 (2 .غارات جوية استيدفت مديرية حرض ) 
 (11.غارات جوية استيدفت مديرية ميدي ) 

 )غارتان(اجلوف:  حمافظت

  والشعف يباستيدفت مناطع متفرقة بمديرية جوية غارتين. 
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 )غارتان( :حمافظت البيضاء

 ناطع غارتان جوية استيدفت مناطع متفرقة بمديرية. 

 


