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 الرصد الحقوقي اليومي
 السعودية وتحالفاا في اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا     

خزان 
 مياه

شبكة  محاكم
 اتصاالت

مزرعة 
 مواشي

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  سيارات
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

 1111 36 19 9 3 4 5 3 عدد 1 1 1 6
 

 األحد.يوم  م51/4/1058: تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك

 ( تعز، العاصمة صنعاء، إب ) صعدة ، حجه ، الحديدة ، مكان االنتهاك: محافظات 
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

                   الضحايا واألضرار 
 (: قذيفة مدفعية 11+ غارا  8حافظة صعدة) 

 ( مدنيان برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه.2قتل ) -
 ( منازل.3غارتان جويتان استهدفت منطقة شعبان في مديرية رازح، أدت الى تضرر ) -
 غارة جوية استهدفت خران مياه في منطقة طالن في مديرية حيدان. -
 أدت الى تدميرها.في منطقة غمار في مديرية رازح،  استهدفت مبنى المحكمة غارة جوية -
 غارة جوية استهدفت منطقة مران في مديرية حيدان. -
 غارة جوية استهدفت منطقة مذاب في مديرية الصفراء. -
 غارة جوية استهدفت معسكر كهالن شرق مدينة صعدة. -
 غارة جوية استهدفت منطقة قحزه شمال مدينة صعدة. -
( قذيفه استهدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح، أدت 11صف صاروخي سعودي ب)ق -

 الى تضرر منزلين.
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  (:غارة 11محافظة حجة) 
                                                                                قتل طفل وأمرأه وجرح امرأتين جراء غارة استهدفت منزال  ألحد المدنيين في منطقة األبطح  -

ا أدت الى تضرر                                                                 مديرية قاره، أدت الى تدمير منزال  وسيارة ونفوق عدد من المواشي، كم
 ( منازل وسيارة.3)

                                                                            قتل طفل وجرح امرأة وطفل جراء غارة استهدفت منزال  ألحد المدنيين في منطقة العطن  -
 منزل مجاور.وتضرر  مير، وأدت الى تدمير المنزل وسيارة،مديرية بكيل ال

 ( غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة في منطقة المزرق مديرية حرض.7) -
 استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض. ( غارات جوية3) -
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.7) -

 
  (: غارةمحافظة الحديدة) 

 .استهدفت مديرية جبل رأس جوية ةغار  -
 

  غارا ( 6:)  تعزمحافظة 
 .موزعناطق متفرقة في مديرية ( غارات جوية استهدفت م4)  -
 جنوب معسكر خالد في مديرية موزع غارتان جويتان استهدفت -

 
  )العاصمة صنعاء: ) غارتان 

 غارة جوية استهدفت منطقة عطان غرب العاصمة. -
 غارة جوية استهدفت منطقة النهدين وسط العاصمة. -
 

 (محافظة إب: )غارة 

 غارة جوية استهدفت شبكة لالتصاالت في منطقة الربادي مديرية جبله. -
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