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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا  
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع

 مدفعية
 عدد االيام عدد الغارات

5 1 2 4  11 111 25 1115 
 

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

:  مكان االنتهاك
  ذ1.ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار 
  ( : 118غارات +  8محافظة صعدة ) قذيفة مدفعية 

 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة من منطقة الجعممة بمديرية مجز.3) -
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة مذاب بمديرية الصفراء. -
 منطقة مذاب بمديرية رازح.غارتان جويتان استيدفتا  -
 غارة جوية استيدفت منطقة الحكمي بمنطقة مران مديرية حيدان. -
( قذيفة استيدفت منطقة جمعة آل فاضل بمديرية حيدان أسفرت عن 84قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( منازل.4تضرر )
 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة من مديرية رازح.36قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة من مديرية شدا.  85ودي بأكثر من )قصف صاروخي سع -
( 7( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة من مديرية منبو أسفرت عن تضرر )43قصف صاروخي بأكثر ب) -

 منازل.
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 ( : 9محافظة الحديدة .)غارات 

فضل( بمنطقة المدمن ( أخرين جراء استيداف الطيران بغارتين لمزرعة )عياش 4( مدنيين وجرح )8مقتل ) -
 بمديرية التحيتا.

( 7( محالت تجارية وتضرر)3غارة جوية استيدفت سوق المبرز بمديرية جبل رأس مما أدى الى تدمير ) -
 أخرى.

 غارتان جويتان استيدفتا مطار الحديدة الدولي بمدينة الحديدة. -
ينة البيضاني السكنية بمديرية ( جوار مد7غارة جوية استيدفت ىنجرًا لممواد الغذائية، في منطقة كيمو) -

 الحالي.
 غارتان جويتان استيدفتا مديرية الحالي. -
 غارة جوية استيدفت القاعدة البحرية بمديرية الحالي. -

 
 (محافظة عمران : )غارتان 
 غارتان جويتان استيدفت منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان. -

 
  غارات(  8حجه: )محافظة 
 متفرقة من مديرية ميدي. ( غارت جوية استيدفت مناطق3) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة من مديرية حرض.5) -

 
 ( :5العاصمة صنعاء)غارات 
 ( غارات جوية استيدفت منطقة تالل الريان بمنطقة حده.5) -

 


