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 الرصد احلقوقي اليومي
 السعودية وحتالفاا يف اليمن نتااكا ال

محافظات 
 قصفت

 المنازل المدنية الضحايا
الطريق  المتضررة المدمرة  جرحى قتلى

 العام
مبنى 
الهيئة 
 العامة

مزرعة 
 مدنية

قذيفة 
 مدفعية

عدد 
 الغارات

 عدد االيام

4 1 1 1 8 1 1 1 108 65 1173 
 

 .  االحد يوم  م6/5/1028: تاريخ االنتهاك
 : على مدار أربعة وعشرون ساعة.زمن االنتهاك

 ( طدة، حجه، الحديدة ، تطزص)مكان االنتهاك: محافظات 
 : السطوديظ وتحالفها. جهظ االنتهاك

  الضحايا واألضرار 

 ( : قذيفة مدفعية 208+   غارة26محافظة صعدة) 

 إصابة مواطن جراء غارة جوية استيدت منطقة آل عمار في مديرية الصفراء. -
غارتان جويتان استيدفتا الطريق العام الرابط بين محافظتي صنعاء وصعدة في منطقة آل عمار بمديرية  -

 الصفراء.
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية باقم.7) -
 غارتان جويتان استيدفتا مديرية الظاىر. -
 غارة جوية استيدفت منطقة مذاب في مديرية الصفراء. -
 غارة جوية استيدفت مديرية شداء الحدودية. -
 غارتان جويتان استيدفتا منطقة الحجلو في مديرية رازح. -
اطق ( منازل في من3( قذيفة استيدف منازل المدنيين أدت الى تضرر)34قصف صاروخي سعودي ب) -

 متفرقة في مديرية باقم.
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( منازل في 5( قذيفة استيدف منازل المدنيين أدت الى تضرر )42قصف صاروخي سعودي ب) -
 مناطق متفرقة بمديرية رازح.

 ( قذيفة استيدفت مناطق متفرقة في مديرية منبو.32قصف صاروخي سعودي ب) -
 

 
  ( :غارة 21محافظة حجه)  
 ة في مديرية ميدي.( غارات جوية استيدفت مناطق متفرق7) -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية حرض.5) -

 
 

  ( : غارة 22محافظة الحديدة )    
صابةقتلت طفلو  - آخرين من أسرة واحده جراء غارة استيدفت منزاًل أدت الى تدميره في مديرية بيت  وا 

 الفقيو.
ة، أدت الى تدميره في منطقة القطيع ( غارات جوية استيدفت مبنى الييئة العامة لتطوير تيام6) -

 بمديرية المراوعو.
 غارة جوية استيدفت مزرعة للمانجو في مديرية الجراحي. -
 (  غارات جوية استيدفت منطقة الجاح جنوب مثلث الخط الساحلي بمديرية الحسينية.3) -

 
 

 ( :غارة 27محافظة تعز ) 
  ( غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية موزع.17) -
 

 


