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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا 
قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى مزارع

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

4 2 1 1 2 22 101 7 1424 

 

  .      الخميس    يوم    م،     9312 / 5 /  03                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

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

  
  تدمير منزل أدت إلى و ( قذيفة مدفعية وصاروخية، 11سعودي ب)قتل مدني جراء قصف مدفعي

 ( منازل في مناطق سكنية متفرقة بمديرية منبه.1تضرر )و 
  (قذيفة مدفعية وصاروخية، أدت إلى تضرر 09قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )(منازل0 ) 

 .رازحفي مناطق سكنية متفرقة بمديرية 
 (قذيفة مدفعية وصاروخية، أدت إلى تضرر 92قصف صاروخي ومدفعي سعودي ب )في منزلين 

 .رازحمناطق سكنية متفرقة بمديرية 

 .جرح مدني برصاص مرتزقة العدوان في منطقة المنقم بمديرية الدريهمي 
 (قذيفة مدفعية02قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل في قرية ملكيد 5، أدت إلى تضرر )

 في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
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 (منازل 0( قذيفة مدفعية، أدت إلى تدمير منزل وتضرر )15قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 في قريتي الكوعي والخباتية بمديرية الدريهمي.

 (قذيفة مدفعية وباألسلحة الر 11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( 1شاشة، أدت إلى تضرر )
 منازل في قرى متعددة أطراف مدينة الدريهمي.

 (1( قذيفة مدفعية، أدت إلى تضرر مزرعتين و)92قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )في  منازل
 طق سكنية متفرقة جنوب مدينة التحيتا.منا

 (قذائف هاون وباألسلحة الرشاشة، أستهدف قري0قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) ة مغازي
 ومناطق متفرقة غرب مديرية حيس.

 (0( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت إلى تضرر )15قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 منازل في مناطق سكنية متفرقة جنوب مدينة التحيتا.

  بمديرية الحالي. 11قصف لمرتزقة العدوان باألسلحة الرشاشة، أستهدف قرية الزعفران بمنطقة كيلو 

 (1.غارات جوية استهدفت معسكر الفريجة بمديرية أرحب ) 

 (0.غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية برط العنان ) 
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