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 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 3 1 4 11 5 11 44 9 1441 

 

  .      الجمعة    يوم    م،     9112 / 3 / 8               تاريخ االنتهاك
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

                           مكان االنتهاك: محافظات
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

 
 ( آخرين من اسرة واحدة جراء غارة جوية استهدفت منزل المواطن علي قاسم 2( مدنيين وجرح )3قتل )

 اليزيدي أدت الى تدميره في منطقة مغربة قرحش بمديرية كشر.
 ( آخرين بينهم امرأتين جراء غارتان جوية استهدفت منزل مواطن ومدرسة أدى إلى 3قتل مدني وجرح )

 بمديرية كحالن الشرف. تدميرهما في منطقة أفصر
 .غارتان جوية استهدفت منطقتي بني ريان وطالن في مديرية كشر 
 (4.غارات جوية استهدفت مديرية أفلح الشام ) 

  ( 5( قذيفة مدفعية وقصف بالدبابة، أدى إلى تدمير منزل وتضرر )93ب) لمرتزقة العدوان مدفعيقصف
 .الشجن  بمدينة الدريهميمنطقة  في منازل
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 (قذيفة 12قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) ( منازل في مناطق متفرقة بمدينة 3أدت الى تضرر ) هاون
 .الدريهمي

 (3( منازل و)4( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدى إلى تضرر )11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 .محالت تجارية في شارع صنعاء بمديرية الحالي

  استهدفت منطقتي الجبلية ( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، 33)قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بأكثر من
 مناطق متفرقة بمديرية التحيتا.والمتينة و 

  يوليو مديرية  1تجاه مستشفى الكويت وفندق االتحاد بمنطقة المتوسطة لمرتزقة العدوان قصف بالرشاشات
 الحالي.

  لمرتزقة العدوان استهدفت منزل مواطن أدت الى تضرره في منطقة حي الهنود بمديرية الحوك.قذيفة هاون 

 (قذيفة مدفعية، أدت الى48قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب ) ( منازل 3تضرر )و  تدمير منزلين
 في مناطق سكنية متفرقة بمديرية رازح. ومزرعة
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