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 الرصد احلقىقي اليىمي
 النتهاكات السعىدية وحتالفها يف اليمن

حمافظات 
 قصفت

    منازل ضحايا        

طريق 
 عام

شبكة  سيارات مزارع
 اتصاالت

مزرعة 
 دواجن

منشأة 
 حكومية

محالت 
 تجاريو

قذيفة  متضرره مدمره  جرحى قتلى  شاحنات
مدفع
 ية

عدد 
 الغارات

عدد 
 االيام

1    2  11  1  1   1   1  9    3 6  32  1 11 179 18 1183 

 
 م يوم االربعاء .20/6/2012تاريخ االنتهاك: 

 زمن االنتهاك: صلى مدار أربعة وصشرون ساصة.
 مكان االنتهاك: 

 جهة االنتهاك : السعودية وتحالفها.
 الضحايا واألضرار 

 (:179غارات+  4محافظة صعدة )قذيفة مدفعية 
( أخرين بينيم نساء وأطفال جراء غارتين جويتين استدفت منزل 6( مدنيين بينيم طفالن وجرح )4قتل ) -

 أدت الى تدميره وتضرر منزل مجاور في منطقة غافرة بمديرية الظاىر.
شاحنو احد المواطنين بالطريق العام أدت الى تدميرىا وتضرر الطريق العام غارتان جويتان استيدفتا  -

 في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.
( منازل ومزرعة في مناطق متفرقة 4( قذيفة مدفعيةأدت الى تضرر )55قصف صاروخي سعودي ب) -

 بمديرية الظاىر.
 زرعتين في مديرية رازح.( قذيفة مدفعية أدت الى تضرر منزل وم48قصف صاروخي سعودي ب) -
( قذيفة مدفعية أستيدفت مناطق سكنيو في األطراف الغربية لمديرية 37قصف صاروخي سعودي ب) -

 ( منازل. 3حيدان، وأدت الى تضرر )
 دت الى تضرر مزرعة في مديرية شدا( قذيفة مدفعية أ39قصف صاروخي سعودي ب) -
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  غارة( 31الحديدة : )محافظة 
( آخرين جراء غارتين جويتين استيدفت محالت تجاريو و 17( مدنيين وجرح )2قتل ) -

قاطره)شاحنو( محممة بإطارات السيارات في جولة يمن موبايل في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، 
( 6)(أخرى و5( محالت تجارية وتضرر )4مما أدى الى إحتراقيا مع شاحنو جوارىا  واحتراق )

 منازل وعمارات سكنيو.
 غارة جوية استيدفت بريد الجامعة وأدت الى تدميره،  بجوار جامعة الحديدة بمدينة الحديدة. -
 غارة جوية استيدفت مزرعة دواجن  في منطقة حبنان بالمحافظة. -
 ( غارات جوية استيدفت مطار الحديدة الدولي.9) -
 ( مزارع نخيل.7لدرييمي، وأدت الى تضرر )( غارة جوية استيدفت مناطق متفرقة بمديرية ا18) -

 

 

  ( :8محافظة حجو )غارات 
 مدنية أدت الى تدميرىا في منطقة الصرحات بمديرية بكيل المير.غارة جوية استيدفت سيارة  -
 ( غارات جوية استيدفت مناطق متفرقة في مديرية ميدي.7) -

 

 ( :5محافظة البيضاء )غارات 
 ( غارات جوية استيدفت شبكة االتصاالت في مديرية نعمان.5) -


