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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

 ضحايا         
شبكة 
 اتصاالت

قارب 
 صيد

مضخة 
 مياه

 

محطة  سيارات مدرسة مسجد
 وقود

شركة 
 حكومية

 جرحى قتلى  مزارع

5 1 11 1 1 1 8 1 1 1 15  11  
 
 

 محالت تجارية منازل
 تضرر تدمري   متضرره مدمره 

2 9  01 
 
 

 عدد األيام القذائف املدفعية عدد الغارات منظومة ألواح مشسية طريق وجسر

0 0 99 99 0011 
 
 
 

 . السبتيوم  م66/5/6028: تاريخ االنتهاك
 على مدار أربعة وعشرون ساعة.: زمن االنتهاك

 مكان االنتهاك: 
 : السعودية وتحالفها. جهة االنتهاك

 الضحايا واألضرار 

mailto:legalcenter@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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  ( قذيفة مدفعية 39غارة+ 65) : صعدةمحافظة 
 جوٌة غارة جراء أطفال( 4) بٌنهم أخرٌن( 99) وجرح أطفال( 3) بٌنهم مدنٌٌن( 4) قتل   -

 تدمٌر الى وأدت الشعبً البقع مفرق سوق من بالقرب صعدة مدٌنة فً العام الطرٌق استهدفت

 .العام والطرٌق تجارٌة محالت( 91) وتضرر سٌارتٌن
 مناطق استهدفت قذٌفة( 49)ب سعودي صاروخً قصف جراء طفل بٌنهم مدنٌٌن( 3) قتل  -

 . اخران اثنان وتضرر منزل تدمٌر الى وادت غمر، مدٌرٌة فً متفرقة

 أدت مما رازح بمدٌرٌة علً آل منطقة فً حارثة بن زٌد مدرسة استهدفت جوٌة غارات(  3)  -

  .   تدمٌرها الى
 .رازح مدٌرٌة فً االزهور منطقة استهدفتا جوٌتان غارتان  -
 سحار، بمدٌرٌة الحمزات منطقة فً المساجد واحد المدنٌٌن منازل استهدفت جوٌة غارات( 4)  -

 . آخران( 3) وتضرر منزل وتدمٌر المسجد تدمٌر الى وادت
 

 منظومة تدمٌر الى وأدت الجعملة منطقة فً  المواطنٌن ألحد مزرعة استهدفت جوٌة غارة  -

 .مٌاه ومضخة شمسٌة الواح
 

 .مجز بمدٌرٌة طخٌة منطقة فً متفرقة أماكن استهدفت جوٌة غارات( 7)  -
 

 .المدٌنة من بالقرب الحمزات منطقة فً العام الطرٌق استهدفت جوٌة غارة  -
 

 .كتاف بمدٌرٌة العطفٌن منطقة استهدفت جوٌة غارة  -
 

 .كتاف بمدٌرٌة البقع منطقة استهدفت جوٌة غارات( 3)  -
 

 . رازح مدٌرٌة فً شعبان منطقة استهدفتا جوٌتان غارتان -
 

 الى وأدت رازح مدٌرٌة فً متفرقة مناطق استهدفت قذٌفة( 55)ب سعودي صاروخً قصف  -

 . منازل( 4) تضرر
 

 



 م7102/ 72/ 5 ليوم الرصد احلقوقي 

 
:  00967 01  333214   -   @lcrdye.orginfomail: -E  - www.lcrdye.org:  

 

 املركز القانوني للحقوق والتنمية

3 
 

 (غارتان:) العاصمة أمانة 
 جوٌتان غارتان جراء أطفال بٌنهم أخرٌن( 99) وجرح وامرأة طفالن بٌنهم مدنٌٌن( 5) قتل  -

( 4) وتضرر سٌارتان دمرت كما تدمٌرهما الى ادى مما النفط شركة ومحطة مبنى استهدفتا

 .أخرٌات

 

 (غارة 51:)الحديدة محافظة 
 .التحٌتا بمدٌرٌة السوٌق قرٌة استهدفت جوٌة غارة جراء مدنً( 9)قتل  -
 96 كٌلوا منطقة استهدفت جوٌة غارة  -
 الى وأدت باجل، بمدٌرٌة  العرج منطقة فً الصٌادٌن مركز استهدفت جوٌة غارات( 4)   -

 . للصٌادٌن زورقا  ( 93) تدمٌر
 .الصلٌف مدٌرٌة فً االتصاالت شبكة استهدفت جوٌة غارات( 8)  -
 .اللحٌة مدٌرٌة استهدفت جوٌة غارة  -

 

 (غارات 3:)عمران محافظة 
 هدفت منطقة العبلة بمدٌرٌة حرف سفٌان.غارة جوٌة است جراء أخرى وجرحت امرأتان قتلت -
 جوٌتان استهدفتا الجبل األسود فً مدٌرٌة حرف سفٌان.غارتان  -

 

 ( :غارة 44محافظة حجة) 
 المزرق في مديرية حرض.دفت منطقة ( غارات است3) -
 هدفتا منطقة فج حرض بمديرية حرض.غارتان جويتان است -
  طق متفرقة بأطراف مديرية حرض.استهدفت منا واألباتشي ( غارة بالطيران الحربي39) -

 

 

 


