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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
شبكة  مزارع

 اتصاالت
األمن  مصنع 

 المركزي
قلعة 
 تاريخية

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

5 9 1 1 1 1 9 7 6 55 55 77 1118 
 

 . االثنين، يوم م 8118/ 16/4    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

 (غارة 51: )صنعاء  محافظة. 
صابةمقتل امرأتين  - استيدفت جوية ( غارة 14( أطفال جراء )3( أخرين بينيم امرأة و)5) وا 

( منازل مدنية 5شبكة االتصاالت وقمعة المسار التاريخية أدت إلى تدميرىما وتدمير)

 في مديرية مناخوجبل المسار بمحيط ( منزآل  43وتضرر )

 .ىا أدت الى تضرر استيدفت مزرعة في مديرية صعفان إصابة مدني جراء غارة جوية  -

 غارة جوية استيدفت منطقة رمادة في مديرية نيم. -
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 ( غارتان ) محافظة الحديدة : 
صابة طفل (5)( مدنيين رجل و زوجتو و 7قتل ) - جراء غارتين جوية استيدفت  أطفال وا 

قرية الدعيس في  منزل المواطن/أحمد سالم بميل أدت إلى تدمير المنزل وتضرر مزرعة 
 .منطقة الحائط بمديرية حيسفي 

 
 

  (قذيفة 15+  غارة 83) صعدة:محافظة 
 .الحدودية مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبو إصابة -
 غارة جوية استيدفت كسارة لمصمحة الطرق بمنطقة األزقول مديرية سحار. -
 ( غارات جوية استيدفت منطقة عالف في مديرية سحار.3) -
 استيدفت جبل الصمع غرب مدينة صعدة.  غارتان جوية -
 في محيط مدينة صعدة.( غارات جوية استيدفت األمن المركزي 4) -
 ( مزارع.3( منازل و)4( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم، وأدت الى تضرر )8) -
 غارتان جويتان استيدفت منطقة قحزه شمال مدينة صعدة. -
 ( غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة من منطقة الفرع في مديرية كتاف.6) -
 فرقة من منطقة آل أبو جباره في مديرية كتاف.( غارات جوية استيدفت أماكن مت9) -
 ( غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة من منطقة الصوح في مديرية كتاف.3) -
( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح، وأدى الى تضرر 88قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( مزارع.3( منازل و)4)
تفرقة في مديرية باقم، وأدى الى تضرر ( قذيفة استيدفت مناطق م17قصف صاروخي سعودي ب) -

 منزلين.
 منطقة الغور في مديرية غمر. في( قذائف استيدفت أماكن متفرقة 9قصف صاروخي سعودي ب) -
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 ( غارة 51: )حجه محافظة 
 (7.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي ) 
 (4.غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض ) 
 جوية استيدفت مزرعة أدت إلى تضررىا في منطقة  الجر في مديرية عبس غارة. 

 

  (غارات  1: )محافظة لحج 
 .غارتان جويتان استيدفت منطقة حمالو في مديرية كرش -
 مديرية كرش.في ( غارات جوية استيدفت أماكن متفرقة في منطقة الشريجو 3) -

 


