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 الزصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا    
نفوق 
 مواشي

مزرعة  مزارع
 دواجن

طريق 
 عام 

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 9 4 1 1 1 2 1 7 77 34 1120 
 

 .األربعاء يوم  م81/4/1081: تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك

 : :مكان االنتهاك
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

  الضحايا واألضرار 
  (: قذيفة مدفعية 78غارة+ 11حمافظة صعدة) 
استهدف مناطق  ( قذيفة72جراء قصف صاروخي سعودي ب)وجرح آخر،  قتل مدني -

 .( منازل3متفرقة في مديرية منبه، وأدت الى تضرر )
( قذيفة استهدف منطقة آل 12إصابة طفمة بجروح جراء قصف صاروخي سعودي ب) -

 المقراني في مديرية حيدان.

منطقة آل شيخ في مديرية منبه، أدت الى نفوق عدد غارة جوية استهدفت الطريق العام في -
 من المواشي وتضرر الطريق العام.

م منطقة آل مغر مزارع المدنيين، أدت الى تضرر مزرعتين في  ( غارات جوية استهدفت3) -
 مديرية باقم.

 غارة جوية استهدفت مطار صعدة بقنابل عنقودية وسط مدينة صعدة. -
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 بقنابل عنقودية في مدينة صعدة. غارة جوية استهدفت مبنى الجامعة -

 غارة جوية استهدفت معسكر كهالن بقنابل عنقودية في مدينة صعدة. -

 مناطق محفزقة فً مدٌزٌة باقم.( غارات جىٌة اسحهدفث 4) -
 

( مناسل 4( قذٌفة اسحهدف مناسل ومشارع المدنٍٍن، أدت الى جضزر )44قصف صاروخً سعىدي ب) -

 فً مدٌزٌة راسح. ومشرعحٍن فً مناطق محفزقة 
 

 ( اسحهدفث مناطق جفزقة فً مدٌزٌة شدا.91قصف صاروخً سعىدي ب) -

 

  (:غارة 13حمافظة حجة). 

 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.4) -

 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.9) -   

 
   (غارا  5:) حلجحمافظة 

 استهدفت مزرعة دواجن في منطقة الشريجه مديرية كرش. جوية ةغار  -
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديرية كرش.4)  -

 
  غارا ( 5 ) تعزحمافظة 
 .موزعناطق متفرقة في مديرية ( غارات جوية استهدفت م5)  -

 


