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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل    
قذائف  متضرره مدمره محالت تجارية مزارع محل أغذية  مزرعة مواشي

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 1 1 2 4 7 22 121 22 1416 

 

  .      الجمعة       م، يوم     2112 / 3 /  22               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

    (.                         مكان االنتهاك: محافظات )
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

  استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ( قذيفة هاون 33)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب. 
 في مديرية حيس.استهدفت مناطق متفرقة ، قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة 
  أدت الى تدمير منزلين  مدفعية وباألسلحة الرشاشة،  قذيفة( 22مدفعي لمرتزقة العدوان ب)قصف

( مزارع في مناطق سكنية متفرقة شرق وغرب مدينة 2( محالت تجارية و)4( منازل و)2) وتضرر
 .الدريهمي

 ( منازل 3أدت الى تضرر )وباألسلحة الرشاشة، ( قذيفة مدفعية 21زقة العدوان ب)قصف مدفعي لمرت
 .يوليو السكنية بمديرية الحالي 7في منطقة 

  يوليو ومطار الحديدة في  7اه فندق االتحاد ومنطقة لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة باتجقصف
 .مديرية الحالي.

 
 .غارة جوية استهدفت مبنى لألغذية العالمية بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر 
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 (2.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية الظاهر ) 
 (3غارات جوية )( منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية 4منزلين وتضرر ) ، أدت الى تدمير

 باقم.
 .غارتان جوية استهدفت مديرية شدا 
 (قذيفة مدفعية، أدت ال43قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب ) في منزلينى تدمير منزل وتضرر 

 .رازحمناطق سكنية متفرقة بمديرية 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى 33قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( 3تدمير منزلين وتضرر )

 منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.
 (قذيفة مدفعية، أدت الى 22قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب ) نفوق عدد من المواشي في

 .منطقة طالن بمديرية حيدان

 .غارتان جوية استهدفت مديرية حرض 
 .غارتان جوية استهدف مديرية ميدي 

 .غارة جوية استهدفت منطقة الكدحة بمديرية المعافر 
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