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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا 
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى مطارات

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 - 1 2 22 38 7 1413 

 

  .    األحد    يوم    م،     4112 / 3 /  42               تاريخ االنتهاك: 
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  (5 غارات جوية، أدت الى تضرر منزلين في مناطق ).سكنية متفرقة بمديرية باقم 
 .غارة جوية استهدفت مديرية الظاهر 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 22قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( 3وتضرر ) منزل

 منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية باقم.
 (منازل في 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )32قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبه.

  ( قذيفة مدفعية استهدفت قريتي الزعران 12( صواريخ كاتيوشا و)7ب)قصف لمرتزقة العدوان
 بمديرية الحالي. 11ومحل الشيخ في منطقة كيلو 
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  في مديرية حيس.استهدفت مناطق متفرقة ، باألسلحة الرشاشةقصف لمرتزقة العدوان 
  ( منازل في حارة 2أدت الى تضرر )، هاون  قذيفة( 17مدفعي لمرتزقة العدوان ب)قصف

 .البياني بمديرية الحالي.
 استهدفت مطار وباألسلحة الرشاشة، ( قذيفة مدفعية 41زقة العدوان ب)قصف مدفعي لمرت

 .الحديدة بمديرية الحالي
  ( قذيفة مدفعية، استهدفت منطقة الفازة بمديرية 14بصاروخ موجه و)لمرتزقة العدوان قصف

 التحيتا.
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة استهدفت، أدت الى 15قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 .بمديرية الحالي ( يوليو السكنية7( منازل في منطقة )5تضرر )
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت الى تدمير 17قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 ( منازل في مناطق متفرقة بمدينة الدريهمي.7منزل وتضرر )

 .غارة جوية استهدفت مديرية صرواح 

  جرح مدني بنيران نحرس الحدود السعودي بنيران مرتزقة العدوان في منطقة الضبة مديرية
 الصلو.
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