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 الرصد الحقوقي اليومي
 السعودية وتحالفاا في اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا     
مضخة 

 مياه
خزان 
 مياه

طريق  سيارات مزارع
 عام 

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 2 1 4 2 2 5 1 3 11 11 44 1111 
 

 يوم السبت م7/4/1028: تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك

  مكان االنتهاك: :
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

                   الضحايا واألضرار 
  (: قذيفة مدفعية 11غارة+ 11محافظة صعدة) 
 منازل ومزارع المدنيين أدى الى تدمير( قذيفة استهدفت 33قصف صاروخي سعودي بـ) -

في مناطق  وتدمير خزان مياه ( منزل وتدمير مزرعة وتضرر أخرى1وتضرر ) منزل
 .متفرقة في مديرية شداء

 .دفت مناطق متفرقة في مديرية باقم( غارات جوية استه11) -
( قذيفة استهدفت مزارع المدنيين أدى الى تدمير مزرعة 11قصف صاروخي سعودي بـ) -

 .مديرية الظاهربمنطقة والبة  في المواشي عدد منتضرر مضخة مياه ونفوق و 
 .دفت مناطق متفرقة في مديرية منبه( قذيفة استه11قصف صاروخي سعودي بـ) -
 .دفت مناطق متفرقة في مديرية رازح( قذيفة استه41قصف صاروخي سعودي بـ) -
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محافظتي صعدة وصنعاء في مديرية غارة جوية استهدفت سيارة في الطريق العام الرابط بين -
 الصفراء.

 .صعدةمدينة غارتان جوية استهدفت شبكة االتصاالت في جبل السنارة في  -
 .ة بني معاذ في مديرية سحارجوية استهدفت منطق ةغار  -

 

  (:غارة 42محافظة حجة) 
حد أ( أطفال وامرأة وجرح طفل جراء غارة جوية استهدفت منزل 1( مدنيين بينهم )2تل )ق -

 .ل في منطقة رام في مديرية مستبأ( مناز 1المدنيين أدى الى تدميره وتضرر )
 .ره في منطقة رام في مديرية مستبأالمدنيين أدى الى تدمي أحدغارة جوية استهدفت منزل  -
 .دفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي( غارة جوية استه11) -
 .هدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض( غارة جوية است1) -

 
  (: 3محافظة الحديدة) غارا 
مضخة مياه في  تضررغارتان جوية استهدفت مزرعة احد المدنيين أدى الى تدميرها و  -

 منطقة القطابة في مديرية الخوخة.
 جوية استهدفت سيارة في الطريق العام في وادي زبيد في مديرية زبيد. ةغار  -

 

  (: 1محافظة عمران) غارا 
 .متفرقة في مديرية حرف سفيان ناطق( غارات جوية استهدفت م1)  -

 

mailto:legalcenter@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/

