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 الزصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمه وتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا    

محطة   مصانع مزارع سيارة
 كهرباء

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 2 6 1 1 11 7 1 11 76 28 1121 
 

 . الخميسيوم  م91/4/1098: تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك

 مكان االنتهاك: :
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

  الضحايا واألضرار 
 (: قذيفة مدفعية 66غارا  +  6 حمافظة صعدة) 
( أطفال وامرأة وجرح طفمو جراء غارة جوية استيدفت منزل 3( مدنيين بينيم )5قتل ) -

المواطن/ أحمد حسين النبعي وأدت الى تدميره وتضرر منزل مجاور لو في منطقة مران 
 مديرية حيدان.

 غارة جوية استيدفت معسكر كيالن في وسط مدينة صعدة. -
 الظاىر.غارة جوية استيدفت قرية بني ذىل في مديرية  -
 غارة جوية استيدفت منطقة شعبان في مديرية رازح. -
 غارة جوية استيدفت وادي لية في مديرية الظاىر. -
 غارة جوية استيدفت منطقة قحزه وسط مدينة صعدة. -
( قذيفة استيدف منازل ومزارع المدنيين، أدى الى 37قصف صاروخي سعودي ب) -

 ة رازح.( منازل ومزرعة في مناطق متفرقة من مديري4تضرر)
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( قذيفة استيدف منازل ومزارع المدنيين، أدى الى تضرر 22قصف صاروخي سعودي ب)  -
 ( مزارع في مناطق متفرقة من مديرية رازح.3منزلين و)

 ( قذيفة استيدف مناطق متفرقة في مديرية غمر.17قصف صاروخي سعودي ب) -
 

 ) حمافظة احلديدة : )غارتان 
يدفت سيارتين أدت الى تدميرىما وتضرر مصنع ( مدنيين جراء غارة جوية است6قتل ) -

 ( منازل في جولة األقرعي مديرية الحالي.4الحبيشي لمحديد و)
عامًا(  جراء غارة جوية استيدفت مزرعتو، أدت 11إصابة المواطن/ محمد محمد زىير) -

 الى تضررىا في منطقة الحائط مديرية حيس.
 

 ) العاصمة صىعاء : )غارتان 
جراء غارة جوية استيدفت محطة لمكيرباء أدت الى تدميرىا جوار جولة ( مدنيين 5جرح ) -

 المصباحي وسط العاصمة صنعاء.
 غارة جوية استيدفت مزرعة أدت الى تضررىا، جوار دار الرئاسة وسط العاصمة صنعاء. -

 
 ( : 03حمافظة حجه ) غارة  
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة عاىم في مديرية كشر. -
 استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي. ( غارات جوية7) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.3) -

 
 ( :4حمافظة تعز )  غارا 
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية موزع.4) -
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 )حمافظة اجلوف: ) غارتان 
 غارتان جويتان استيدفت مديرية المصموب. -

 


