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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا      
طريق  سيارات

 عام
نفوق  مزارع

 مواشي
قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  حراثو

 مدفعية
عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

4 2 1 4 1 1 9 2 2 5 72 33 1136 
 

 . السبت، يوم م 8112/ 5/5    : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه االنتهاكجهة 

 
 الضحايا واألضرار 

  (قذيفة مدفعية 27غارة +  31: )صعدةمحافظة 
بينيم نساء وأطفال من اسرة واحده جراء غارتان جويتان استيدفتا منزاًل ( مدنيين 5)قتل  -

 أدت الى تدميره في منطقة الزبية بمديرية باقم.
 قتل مدني جراء غارة استيدفت الطريق العام في مديرية باقم. -
 غارة جوية استيدفت سيارة أدت الى تدميرىا في منطقة المحجر بمديرية باقم. -
 غارة جوية استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في منطقة الزبية بمديرية باقم. -
عدد من المواشي في منطق غارتان جويتان استيدفتا سيارة وحراثة أدتا الى تدميرىما ونفوق  -

 الزبية بمديرية باقم.
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم.6) -
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( قذيفة استيدفت منازل المدنيين ومزارعيم أدت الى 94قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( مزارع في مناطق متفرقة في مديرية منبو.3( منازل و)9تضرر)

فت منازل المدنيين أدت الى تضرر منزاًل ( قذيفة استيد83قصف صاروخي سعودي ب) -
 في مديرية منبو.

 
 

  غارات  (  5: ) الحديدةمحافظة 
( مدنيان وجرح أخر جراء غارتان جويتان استيدفتا مزرعة لممانجوا في منطقة الجربة بمديرية 8) قتل -

 الجراحي.
صابة آخر جراء غارة جوية استيدفت منطقة العقد في مديرية الجراحي -  .قتل مدني وا 
 غارتان جويتان استيدفتا القاعدة البحرية في منطقة الكثيب.  -

  
 

  (غارة33: )حجهمحافظة  
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.6) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض. 5) -

 
 

  (غارة: ) مأربمحافظة 
 صرواح.غارة جوية استيدفت منطقة المحجر في مديرية  -


