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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل     
مضخة  مزارع

 مياه
شاحنة 
 غذائية 

طريق 
 وجسر

موقع 
 أثري

قذيفة  تضرر تدمير
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

7 4 1 1 1 1 4 7 53 44 1901 
 

 .األربعاء، يوم  2118/ 4/ 28    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 .(  لحجصعده ، الحديدة ، حجه ، الجوف ، تعز ،  ) : محافظات مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه االنتهاكجهة 

 
 الضحايا واألضرار 

 (قذيفة مدفعية  53+ غاره  12)  : صعدة محافظة

 (3 غارات جوية استهدفت شاحنة محملة ) الطريق العام في أدى إلى تدميرها وتضرر بمياه الشرب
 منطقة مذاب بمديرية الصفراء.

 (11 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من مديرية ).منبه 
 (5.غارات جوية استهدفت جبل شعير بمديرية باقم ) 
 (3.غارات جوية استهدفت منطقة مندبه بمديرية باقم ) 
 (قذائف مدفعية استهدفت قلعة شدا التاريخية 14قصف صاروخي سعودي ب ) بمديرية أدى إلى تدميرها

 شدا الحدودية.
 (قذيفة مدفعية استهدفت 21قصف صاروخي سعودي ب )( 3تدمير )مما الى أدى نيين منازل المد

 .منطقة البقعة بمديرية شدا( منازل مدنية 7تضرر )و 
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 ) غارة ( :لحديدةا محافظة

  ( مزارع 3المدنيين أدى إلى تدمير مزرعة وتدمير مضخة مياه وتضرر )غارة جوية استهدفت مزارع
 .بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيهمجاورة 

 ( غارة 21)  :حجة محافظة

  (11غارات ) مناطقة متفرقة بمديرية ميدي. استهدفت 
  (4 غارات جوية ) مناطق متفرقة من مديرية حرض.  استهدفت 

 ) غارة (: الجوف محافظة

  مديرية المصلوب استهدفتغارة جوية. 

 غارات ( 3)  :تعز محافظة

 (5.غارات جوية استهدفت مناطق المفاليس بمديرية حيفان ) 

 )غارة (  محافظة مأرب:

  مديرية صرواح.استهدفت غارة جوية 

 محافظة لحج : ) غارة (

  منزاًل  مدنيًا أدت الى تدميره بمنطقة حماله في مديرية كرش.  غارة جوية استهدفت 
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