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 الرصد الحقوقي اليومي

 النتهاكات السعودية وتحالفها في اليمن

محافظات 
 قصفت

    منازل الضحايا  
 شركات
 تجارية

قذائف  متضرره مدمره جرحى قتلى سيارات
 مدفعية

 عدد االيام عدد الغارات

6 2 2 6 1 3 23 - 16 1192 

 

  .     السبت    يوم    م،     7112 / 4 /  72                تاريخ االنتهاك:
                                         زمن االنتهاك: على مدار أربعة وعشرون ساعة.

    (.                        مكان االنتهاك: محافظات )
                                جهة االنتهاك: السعودية وتحالفها.

 ( مدنيين بينهم امرأتين وطفل جراء غارة جوية استهدفت سيارتين مدنيتين أدت إلى 6قتل )
 تدميرهما في منطقة الشرلمة السفلى بمديرية قعطبه.

 مدني بنيران مرتزقة العدوان في منطقة المغرس بمديرية التحيتا. جرح 
 (11قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب ) قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، باتجاه المطار في

 مديرية الحالي.
 (قذيفة مدفعية، 12قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( منازل في منطقتي 4أدت الى تضرر )

 .الجبلية والجاح بمديرية التحيتا
 (1( قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة، أدت الى تضرر )76قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )

 منازل في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.
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 (قذيفة مدفعية، استهدفت شركتي42قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )  العوادي والمتحدة
 بمديرية الحالي. 16ومناطق سكنية متفرقة بمنطقة كيلو -الى تدميرهماأدت  –للخرسانة 

 (قذيفة مدفعية وب11( صاروخ كاتيوشا و)76قصف لمرتزقة العدوان ب ) ،األسلحة الرشاشة
 ( منازل في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.5أدت الى تدمير منزل وتضرر )

 (قذيفة 77قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )( 1مدفعية، أدت الى تدمير منزلين وتضرر )
 .منازل في مناطق سكنية متفرقة بمدينة الدريهمي

 (1 غارات جوية ).استهدفت مديرية بني سعد 
) 

 (5(غارات جوية أدت الى تضرر )منازل في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس.1 ) 

 (5.غارات جوية استهدفت مديرية الحيمة الخارجية ) 
 .غارتان جوية استهدفت مديرية بني مطر 

 (منازل في منطقة 5( قذيفة مدفعية، أدت الى تضرر )71قصف مدفعي لمرتزقة العدوان ب )
 .القبيطةالحيدين بمديرية 
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