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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا    
طريق 
 عام

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع مسجد مقطورة
 مدفعية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

6 1 2   1 2 1 2  21 242 24 1161 
 

 . الثالثاءيوم  م92/5/9028: تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك

 ( حجظ ، تطزصنطاء،  ،الحديدةصطدة ،  ،إب)مكان االنتهاك: محافظات 
 : السطوديظ وتحالفها. جهظ االنتهاك

  الضحايا واألضرار 
 محافظة إب: )غارتان(

  قتل مدنً وجرح آخر جراء غارتٌن استهدفتا ناقلتٌن ) مقطورتٌن( بالطرٌق العام تحمالن

على متنها مواد بناء فً منطقة الدائري بمدٌرٌة المخادر، مما أدى الى تدمٌرهما وتضرر 

 ( منازل مجاورة والطرٌق العام.4مسجد و)

 (قذيفة مدفعية 145غارة+  21محافظة صعدة: ) 

 (قذٌفة استهدفت مناطق متفرقة فً 73جرح مدنً جراء قصف صاروخً سعودي ب )

 مدٌرٌة رازح، وأدت الى تضرر منزلٌن.

 (3.غارات جوٌة استهدفت مناطق متفرقة فً مدٌرٌة باقم ) 

 (7.غارات جوٌة استهدفت منطقة طخٌة بمدٌرٌة مجز ) 

 .غارتان جوٌتان استهدفتا منطقة األزهور بمدٌرٌة رازح 

  ( قذٌفة استهدفت مناطق متفرقة فً مدٌرٌة باقم، وأدت 37صاروخً سعودي ب)قصف

 الى تضرر منزلٌن.

 (قذٌفة استهدفت مناطق متفرقة فً مدٌرٌة شدا، وأدت 24قصف صاروخً سعودي ب )

 ( منازل ومزرعة.7الى تضرر )
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 (قذٌفة استهدفت أماكن متفرقة فً منطقة الغور بمدٌرٌة 24قصف صارخً سعودي ب )

 .غمر

 (قذٌفة استهدت منطقتً مران والجمعة بمدٌرٌة حٌدان، 33قصف صاروخً سعودي ب )

 ( منازل.3وأدت الى تضرر )

 غارات(3محافظة الحديدة : ) 

 .ًغارتان جوٌتان استهدفتا منطقة الطائف الساحلٌة بمدٌرٌة الدرٌهم 

 .غارة جوٌة استهدفت مزرعة مواطن فً مدٌرٌة زبٌد 

 (غارات 3محافظة صنعاء: )

 (7.غارات جوٌة استهدفت معسكر جربان فً مدٌرٌة سنحان ) 

 محافظة حجة: )غارتان(

 .غارتان جوٌتان استهدفتا منطقة بنً حسن بمدٌرٌة عبس 

 محافظة تعز: ) غارتان(

 .غارتان استهدفتا منطقة حمٌر بمدٌرٌة مقبنة 

 

 


