
 

  

:  00967 01  333214   -   @lcrdye.orginfomail: -E  - www.lcrdye.org:  

 

 

 المركز القانوني للحقوق والتنمية
Republic of Yemen 

1 
 

 

 
 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   
محالت  مدارس

 تجارية
قذيفة  متضرره مدمره جرحى قتلى مزرعة

 مدفعية
 

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

3 1 4 11 2 3 1 7 127 5 1441 

 

  .      الخميس    يوم    م،     9112 / 3 / 7              تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

 ( آخرين جراء 3قتل مددني وجرح ).انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المجاملة بمديرية بيت الفقيه 
  الدريهمي. بالرشاشات الثقيلة لمرتزقة العدوان استهدف مناطق متفرقة في مدينةقصف 
 (قذيفة مدفعية باتجاه مطار الحديدة الدولي بمديرية الحالي.11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) 
 ( 7أدى إلى تضرر )( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 191)وان بأكثر من قصف مدفعي لمرتزقة العد

 مناطق متفرقة بمديرية التحيتا. مزارع في
  جولة موبايل في  ( محالت تجارية1أدت الى تضرر )المتوسطة لمرتزقة العدوان قصف بالرشاشات 

 .بمديرية الحالي

  قتل المواطن / عبده عيضة علي رمحه في مزرعته جراء قصف مدفعي سعودي بقذيفة مدفعية استهدفت
 مزرعته في منطقة شعبان بمديرية رازح.
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 .غارتان جوية استهدفت منطقة وادعة في مديرية نشور 
 (منازل 3( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )39قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )في مناطق  ومزرعة

 ية متفرقة بمديرية رازح.سكن
 (قذيفة مدفعية، أدت الى 41قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )تدمير منزل وتضرر منزلين ومزرعتين 

 .باقمفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 
 (قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر منزلين في مناطق سكنية متفرقة 11قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )

 بمديرية منبه.

 .غارة جوية استهدفت مدرسة بني مالك أدت الى تدميرها في مديرية كشر 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية أفلح الشام 
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