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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا 
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى محالت تجارية

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3 5 - 5 5 55 53 9 5457 

 

  .     السبت    يوم    م،     3112 / 2 /  32               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  
  بإحدى القرى الحدودية بمديرية رازح.جرح مدني جراء تعرضه لطق ناري في مزرعته 
 (2غارات جوية، أدت الى تدمير ) ( منازل في مناطق سكنية متفرقة 4منزل وتضرر )

 بمدينة باقم.
 .غارة جوية استهدفت مديرية شدا 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر 32قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 بمديرية باقم.( منازل في مناطق سكنية متفرقة 3)

  جرح طفلين وامرأتان جراء تعرضهم لقذيفة مدفعية استهدفت منزلهم أدت إلى تدميره في قرية
 الفالح بمديرية التحيتا.
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 ( قذيفة 131قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بأكثر من )أدت الى تدمير منزل ،  مدفعية
 .تجارية في مناطق سكنية متفرقة بمديرية التحيتا( محالت 4( منازل و)8وتضرر )

 في مديرية حيس.استهدفت مناطق متفرقة ، قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة 
  ( منازل في مناطق 4أدت الى تضرر )،  هاون  قذيفة( 12مدفعي لمرتزقة العدوان ب)قصف

 .سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي
 أدت الى تضرر وباألسلحة الرشاشة، ( قذيفة مدفعية 32دوان ب)زقة العقصف مدفعي لمرت

 .يوليو السكنية بمديرية الحالي 7في منطقة  ومحل تجاري  ( منازل4)
  ة الثقيلة والمتوسطة استهدفت مناطق متفرقة بمديريلمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة قصف

 .حيس

 (4 غارات جوية استهدفت ).منطقة الرجم بمديرية بني حشيش 
 .غارة جوية استهدفت معسكر االستقبال في مديرية همدان 
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