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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

          
مزارع  مزارع

 مواشي
شاحنة 
مواد 
 بناء

و ق طر 
  جسور 

محالت 
 تجارية 

قذيفة  تضررزل مامن سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد
 االيام

5 4 1 2 4 3 3 22 33 53 1233 
 

 .الخميس، يوم  9118/ 3/ 99    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 عمران ، مأربصعده ، الحديدة ، حجه ، :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه االنتهاكجهظ 

 
 الضحايا واألضرار 

 (قذيفة مدفعية  93+ غاره  17)  : صطدة محافظظ

 (3 غارات جوية استهدفت شاحنة مواد خالل مرور شاحنة أخرى تابعة لممواطن عبد اهلل الشرفي تقل )
( نساء 6بينهم )( مدنيين 9عدد من النساء والفتيات خالل عودتهن من حفل زفاف نتج عن ذلك مقتل)

وتضرر  ( سيارات3( أخرين بينهم نساء وأطفال وتدمير الشاحنتين باإلضافة الى تدمير )17وجرح )
 .في مدينة صعدة  ( منازل4( محالت تجاريو و)3)

 في مدينة صعدة.  أدتا الى تدميره كمياً  غارتان جويتان استهدفت مصنع لمبمك 
 (11غارات جوية استهدفت الطرق العام أدت ) ( طرق في مدينة صعدة.4الى تضرر ) 
 .غارة جوية استهدفت منطقة آل الشيخ في مديرية منبو 
 (منازل في 5( قذيفة استهدفت منازل المدنيين وأدت الى تضرر )16قصف صاروخي سعودي ب )

 مناطق متفرقو من مديرية رازح..
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 (قذيفة استهدفت منازل المدنيين وأدت الى تضرر93قصف صاروخي سعودي ب ) (منزاًل في 11 )
 مناطق متفرقة من مديرية منبو.

 .غارة جوية استهدفت منطقة نشور بمديرية الصفراء 

 

 (غارات  6)  :لحديدةا محافظظ

 (4 .غارات جوية استهدفت مزرعتين تقعان جنوب مديرية الجراحي ) 
 .غارة جوية استهدفت احدى المزارع في مديرية برع 
 بمديرية السخنة. غارة جوية استهدفت احدى المزارع  

 

 (ة غار  39) :حجظ محافظظ

  .غارة جوية استهدفت قرية الكدرة بمديرية حرض أدت الى نفوق عدد من المواشي 
 (99.غارة استهدفت مناطق متفرقة من مديرية ميدي ) 

 
 

 (غارات  9) : عمران محافظظ

 (3.غارات استهدفت منطقة العمشة شمال منطقة حباشة في مديرية حرف سفيان ) 
 
 

 ( غارات 4) محافظة مأرب:

 (4غارات استدفت مناطق متفرقة من مديرية صرواح ). 
 


