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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا     
مزرعة  مزارع مساجد

 دواجن
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  شاحنات

 مدفعية
عدد 
 الغارات

 االيامعدد 

6 1 1 1 2 47 57 4 2 53 35 1124 
 

 . األحد، يوم م 2118/ 22/4    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

:  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه االنتهاكجهة 

 
 الضحايا واألضرار 

 قذيفة مدفعية( 55غارات +  5: ) محافظة صعدة 
 ( غارات جوية استيدفت منطقة قحزه شمال مدينة صعدة.3) -
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة ولد مسعود في مديرية سحار. -
( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية رازح، أدت الى تضرر 16قصف صاروخي سعودي ب) -

 منزلين.
 استيدفت مناطق متفرقة في مديرية غمر.( قذيفة 23قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو.14قصف صاروخي سعودي ب) -

 
 

 ( : 4محافظة إب ) غارات 
 ( مديرية السبرة.31( غارات جوية استيدفت معسكر المواء )4) -
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  )محافظة لحج : ) غارتان 
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة حمالو في مديرية كرش. -

 
 

  ( :6محافظة حجه  )  غارات 
( أخرين بينيم نساء وأطفال جراء غارتين حفل زفاف في 51( مدنيًا بينيم نساء وأطفال وجرح )25قتل ) -

 منزلين أدت الى تدميرىما في منطقة الراقة مديرية بني قيس.
( أطفال وجرح طفمين أحدىم رضيع جراء غارة جوية 3( مدنيين من أسرة واحده بينيم امرأة و)5قتل ) -

 استيدفت منزل المواطن/عمي صديق، أدت الى تدميره في منطقة الجر مديرية عبس.
 غارة جوية استيدفت مزرعة أدت الى تضررىا في منطقة الجر مديرية عبس. -
 في مديرية حرض.غارتان جويتان استيدفتا منطقة المزرق  -

 
 ( :غارة21محافظة تعز)  
( غارات جوية استيدفت محطة الدعيس لمغاز، أدت الى تدميرىا وتضرر 5قتل مدني وجرح طفل جراء ) -

 مسجدًا مجاورًا ومزرعة دواجن وشاحنتين، في منطقة ورزان مديرية خدير.
 ( غارات جوية استيدفت محيط معسكر خالد في مديرية موزع.7) -

 
  

 ( :غارات 8محافظة البيضاء) 
( غارات جوية استيدفت منزاًل، أدت الى تدميره في منطقة 3( أخرين جراء )4( مدنيًا وجرح )16قتل ) -

 الوىبيو مديرية السوادية.
 الصفراء في مديرية مكيراس.( قنابل ضوئية القاىا الطيران السعودي عمى منطقتي الحازمية وجبال 3) -
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة فضحو في مديرية ناطع. -
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