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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل 
 عدد االيام عدد الغارات قذيفة مدفعية تضرر تدمير مزارع

4 4 2 5 64 52 0011 
 

 .الجمعة، يوم  8315/ 0/ 03    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

  صعده ، الحديدة ، حجه ، الجوف:  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهظ االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 (قذيفة مدفعية  46+غاره  19)  : صطدة محافظظ

 (0(قتمى بينيم طفل وامرأه  وتدمير منزليم جراء استيداف منزليم ب )غارات جوية بمنطقة غافرة 0 )
 .بمديرية الظاىر

 ( غارات في منطقة 0( المواطن )أحمد أحمد صوفان ( وتدمير منزلو جراء استيداف منزلو ب)1مقتل )
 طالن بمديرية حيدان.

 ( 3إصابة ) ( غارات عمى مناطق متفرقة من 3جراء استيداف الطيران ب)( منازل 2وتضرر ) مدنيين
 مديرية باقم.

  منزل جراء غارة جوية استيدفت جوار األسفل في منطقة معين بمديرية رازح. طفل وتضررإصابة  
 (0.غارات جوية استيدفت مشتمين زراعيين في منطقتي عالف وآل عمار بمديرية سحار ) 
 وية استيدفت منطقة العشو بمديرية سحار.غارة ج 
 . غارة جوية استيدفت منطقة الصوح بمديرية كتاف 
 منطقة القد في مديرية رازح غارة جوية استيدفت. 
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 (قذيفة است11قصف صاروخي سعودي ب )يدفت مناطق متفرقو من مديرية شدا. 
 (قذيفة استيدفت مناط متفرقو من مديرية  80قصف صاروخي سعودي ب ) ح.راز 
 (قذيفة استيدفت مناطق متفرقو من مديرية منبو.84قصف صاروخي سعودي ب ) 

 

 غارة (16 )  :لحديدةا محافظظ

   مقتل المواطن ) نصر عمي دخن ( وتدمير مزرعتو جراء استيدفيا بغارتين جويتين في قرية آل دخن
 بمديرية التحيتا.

 (0.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقو من مديرية الزىرة ) 
 (4.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة من مديرية القناوص ) 
 )الجراحي مديرية  في وتدميرىا غارتان جويتان استيدفتا مزرعة المواطن ) عبدالغني أىيف. 

 

 

 ( غارة 11)  :حجظ محافظظ

 (4غارات جوية استيدفت مناطق متفرقو من مديرية بني قيس ) . 
  (4 غارات جوية استيدفت مناطق متفرقو ).من مديرية حرض 
 (1.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقو من مديرية ميدي ) 

 

 

 ) غارة (: الجوف محافظظ

  مديرية المصموب استيدفتغارة جوية. 

 


