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 الرصد احلقىقي اليىمي
 السعىدية وحتالفها يف اليمن النتهاكات

 محافظات قصفت

    منازل الضحايا    

مزرعة  سيارات
 مواشي

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  مزارع
 مدفعية

 عدد االيام عدد الغارات

3 1 1 7 3 2 3 11 181 31 1181 
 

 .األحد، يوم م 4102/ 42/4  : تاريخ االنتهاك
 .ة: على مدار أربعة وعشرون ساع زمن االنتهاك

 :  مكان االنتهاك
 .ا: السعودية وتحالفه جهة االنتهاك

 
 الضحايا واألضرار 

  ( قذيفة مدفعية 023+  غارة 10: )  صعدةمحافظة 
قتلت طفلة جراء غارتين جويتين استهدفت منزل المواطن/ حسين يحيى محمد هررمس  وأدت الرى تردمير   -

 في منطقة طالن بمديرية حيدان.
 غارة جوية استهدفت منطقة آل علي بمديرية رازح.جرحت طفلة ونفوق عدد من المواشي جراء  -
( منررازل 4أمررا ن متفرقررة بمنطقررة ابزهررور بمديريررة رازح  وأدت الررى ت رررر) ( غررارة جويررة اسررتهدفت11) -

 ( مزارع. 3و)
 غارة جوية استهدفت منطقة القد بمديرية رازح. -
 غارة جوية استهدفت منطقة النعاشوة بمديرية حيدان. -
 نطقة ابزقول بمديرية سحار.غارة جوية استهدفت م -
 غارة جوية استهدفت منطقة فرو  بمديرية سحار. -
 غارة جوية استهدفت منطقة الجوابي بمديرية مجز. -
 ( غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية الظاهر.7) -
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( أخرر  8منزلين وت ررر ) ( صاروخ وقذيفة مدفعية  أدت الى تدمير112قصف صاروخي سعودي ب) -
 ( مزارع  في مناطق س نية متفرقة بمديرية رازح.4و)

( منرازل فري منراطق سر نية متفرقرة 4( قذيفة مدفعية  أدت الى ت ررر )73قصف صاروخي سعودي ب) -
 بمديرية شدا.

 

 (.غارات 2: )ةالحديدة محافظ 
الى تدمير  في منطقة ( مدنيان وجرح آخر جراء غارتين جويتين استهدفت منزل مدني وأدت 2قتل ) -

 النخيلة بمديرية الدريهمي.
 غارتان جويتان استهدفتا منطقة المغرس بمديرية التحيتا. -

 
  غارةمأربمحافظة( :) 
 .غارة جوية استهدفت سيارة أحد المدنيين وأدت الى تدميرها في مديرية صرواح -

 


