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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا   

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 6 3 4 3 9 114 55 1113 
 

 . الخميس يوم ،م 3122/ 23/4    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

  (قذيفة مدفعيه  224+ غاره 22: )صعدةمحافظة. 
( قذيفة استيدفت أماكن  متفرقة من 14قتل طفمو وجرح طفمة أخرى جراء قصف صاروخي سعودي ب) -

 منطقة طالن مديرية حيدان.
( قذائف استيدفت منزاًل وأماكن 9إصابة )مدني( وتدمير منزل جراء قصف صاروخي سعودي ب) -

 من منطقة غافرة في مديرية الظاىر.متفرقة 
 غارتان جويتان استيدفت منزل ومزرعة مما أدى الى تدميرىا في مديرية باقم. -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة الغور في مديرية غمر. -
 غارتان جويتان استيدفت مدينة صعدة. -
 ( غارات استيدفت منطقة قحزه في مدينة صعدة.3) -
 حجمو في مديرية رازحغارة جوية استيدفت منطقة ال -
 غارة جوية استيدفت مديرية شدا. -
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( 2( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية شدا، أدت الى تضرر)22قصف صاروخي سعودي ب) -
 منزلين ومزرعو.

( 4قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو، أدت الى تضرر )( 33صاروخي سعودي ب)قصف  -
 منازل.

( استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح أدت الى تدمير منزل 23قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( أخرين.3وتضرر)

 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقو في مديرية غمر.13قصف صاروخي سعودي ب) -
 
 
  (غارات5: )الحديدةمحافظة 
( غارات جوية استيدفت مزرعتين في قرية شيامة في مزارع 5)( أخيرين جراء 2( مدنيين وجرح )2قتل ) -

 .ت الى تدمير سيارة وتضرر مزرعتينلجر مديرية باجل، وأدا
 

 

  غارات( 5: )حجهمحافظة 
 ( مزارع بمنطقة مزارع الجر في مديرية عبس، أدت الى تضررىا.3)( غارات جوية استيدفت 5)  -

 
 

  غارات( 4: )البيضاءمحافظة 
 غارتان جويتان استيدفت منطقة عشار في المحافظة. -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة العقبو في المحافظة. -


