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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا        
محالت  سوق  ورشو  مستشفى مدارس سيارات 

 تجارية
طريق 
 عام

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

3 1 2 1 4 1 25 3 7 12 1 14 42 12 1111 
 

 . األثنين، يوم م 8112/ 9/4    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه االنتهاكجهة 

 الضحايا واألضرار 
  ( : 48غارات +  2محافظة صعدة  )قذيفة مدفعية 

( ورش ومستشفى ابن سيناء 4وتضرر ) ( أطفال ،6( أخرين بينهم )9( مدنيين وجرح )8قتل ) -

( محاًل،  جراء غارتين 85ومدرسة الوحدة لمبنات وسوق شعبي بجميع محالته التي تقدر ب)

 استهدفت الطريق العام وسط مدينة صعدة. 

صابة )3قتل ) - ( مدنيين آخرين جراء غارة استهدفت سيارتهم أدى الى 8( مدنيين بينهم طفل وا 

 لعام بمنطقة بركان في مديرية رازح.تدميرها وتضرر الطريق ا

( قذيفة استهدفت 84قتل طفمة وامرأة مسنه وجرح طفمة أخرى جراء قصف صاروخي سعودي ب) -

( أخرى في مناطق متفرقة من منطقة األزد في 6منازل المدنيين أدى الى تدمير منزل وتضرر)

 مديرية رازح.
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مديرية حيدان أدت الى تضرر مدرسة غارة جوية استهدفت منطقة سوق الخميس في منطقة مران  -

 .( منازل3)الخميس( وكذا )

 غارة جوية استهدفت الطريق العام بمنطقة مران في مديرية حيدان مما أدى الى تضررها. -

 ( غارات جوية استهدفت منطقة الحجمة في مديرية رازح.3) -

مديرية  ( استهدفت مناطق متفرقة من منطقة جمعة آل فاضل في12قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( منازل.5حيدان أدت الى تضرر)

 
  )محافظة الحديدة : ) غارة 

 غارة جوية استهدفت منطقة الجبانة في مديرية الصميف.  -

 
 

  ( :3محافظة تعز )غارات 
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من مديرية موزع.3) -
 


