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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
محالت  مسجد

 تجارية
قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزرعة

 مدفعية
 

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 2 3  1 2 22 11 11 1434 

 

  .       الثالثاء    يوم    م،     9112 / 3 / 5              تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  اثناء علمه في مصنع للبلك في منطقة المسلب بمديرية التيحتاجرح طفل بنيران مرتزقة العدوان. 
 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة،39قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )-  الوحيين أدت الى تضرر جامع 

 حالي.يوليو وفندق االتحاد والحديدة الند وجولة يمن موبايل بمديرية ال 7باتجاه حي   -
 (قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر 92قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )(منازل في قرية الزعفران بمنطقة 8 )

 بمديرية الحالي. 11كيلو 
 (قذيفة مدفعية 19قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )استهدفت قرية الكوعي بمدرية ، وبالعيارات الرشاشة

 الدريهمي.
 (17قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب)  ،استهدفت مناطق متفرقة بمديرية قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة

 التحيتا.
 (منازل في حارة الضبياني في 2( قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر )12قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 يوليو بمديرية الحالي. 7منقطة 
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 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أد97قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل 3ت إلى تضرر )
 ومحلين تجاريين في قرية شارع صنعاء بمديرية الحالي.

  ( منازل ومزرعتين في مناطق 5أدت الى تضرر )قصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة لمرتزقة العدوان
 .متفرقة بمديرية الدريهمي

  بني معين بمديرية رازح.غارتان جوية استهدفت منطقة 
  .غارتان جوية،ـ أدت الى تدمير منزل وتضرر مزرعة في مناطق سكنية متفرقة بمديرية  باقم 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تدمير 51قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )( منازل في 1وتضرر ) منزل

 .رازحمناطق سكنية متفرقة بمديرية 

 (5 غارات ).جوية استهدفت منطقة جربان في مديرية سنحان 

 (1.غارات جوية استهدفت منطقة المفخاذ ووادي مور بمديرية قفلة عذر ) 
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