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مكان الواقعة :
مديرية يرمي �لتابعة ملحافظة �إب و�لتي تبعد عن �لعا�سمة �سنعاء مب�سافة )160( كم  ، �لغار�ت 

�جلوية ��ستهدفت �أربعة �أماكن متفرقة �آهلة بال�سكان و �ملن�ساآت �ملدنية و�لتجارية .
1 - �ملنطقة �لأوىل �لتي ��ستهدفها طري�ن �لتحالف �ل�سعودي بغار�ته ت�سمى ) باب �ل�سورين( وتقع 
�سكنية  منطقة  عن  عبارة  وهي  مربع،  مرت   )500( م�ساحتها  وتبلغ  يرمي،  مدينة  غرب  جنوب  يف 

للمدنيني، وفيها عدد من �ملن�ساآت �خلدمية �ملدنية.
2- �ملنطقة �لثانية ت�سمى ) كتاب ( وتقع على �لطريق �لعام �لذي يربط مدينة يرمي مبدينة �إب، 
�ل�سورين( بثالثة كيلومرت�ت، وهي مكونة من عدد من  �لأوىل )باب  �ملنطقة  وتبعد )كتاب( عن 

�ملحالت �لتجارية وبع�س �مل�ساكن �ملدنية، ويوجد بها حمطة للوقود ت�سمى )حمطة �لقادري(.
3- �ملنطقة �لثالثة �لتي تعر�ست للق�سف عبارة عن حمطة لتعبئة �لوقود ت�سمى )حمطة ثو�بة( 

وتبعد م�سافة )200( مرت فقط عن )حمطة �لقادري(. 
عن  عبارة  غذ�ئية  مبو�د  حمملة  جتارية  ناقلة  ق�سفت  وكتاب  يرمي  بني  �لر�بط  �لطريق  يف   -4

�ألبان )زبادي( .
زمن االنتهاك : �ل�ساعة  �لثانية بعد منت�سف �لليل .

تاريخ وقوع االنتهاك : �لثالثاء �ملو�فق 2015/3/31م
نوع االنتهاك : ق�سف �ساروخي جوي من قبل �لطري�ن �حلربي �لتابع لل�سعودية وحتالفها على 

�أحياء �سكنية وحمطات وقود وناقالت جتارية و�سقوط  �سحايا ودمار باملنطقة .
جهة االنتهاك: �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لدول �لتي حتالفت معها وهي:

)�لإمار�ت ، �لكويت، قطر، �لبحرين، م�سر، �ل�سود�ن،  �لأردن، �ملغرب،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية(
وصف الواقعة  :

بعد منت�سف �لليل من يوم �لثالثاء �ملو�فق 2015/3/31م �سنت طائر�ت �لتحالف �ل�سعودي عدة 
بني  �لو�قعة  �إب  ملحافظة  �لتابعة  يرمي  مديرية  يف  مدنية  مناطق  ب�سو�ريخها  ��ستهدفت  غار�ت 
�لطريق �ملوؤدي من �لعا�سمة �سنعاء �إىل مدينة تعز، وتبعد يرمي عن �لعا�سمة �سنعاء )160( كم، 
وقد خلف �لق�سف �جلوي عددً� كبريً� من �ل�سحايا �ملدنيني و�أ�سر�رً� مادية كبرية، حيث طال �لق�سف 
�ملنازل �ل�سكنية وحمطات �لوقود وناقالت �لب�سائع �لتجارية، �لطائر�ت ق�سفت يف �لبد�ية ناقلة 

حمملة باملو�د �لغذ�ئية )�ألبان وزبادي( على �لطريق �لعام.
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 ثم ق�سفت ناقلة حمملة بالغاز �ملنزيل كانت متوقفة و�سط حي �سكني يف مدينة يرمي ي�سمى )باب 
�ل�سورين( وقد ت�سبب �لنفجار �لكبري للناقلة �لذي �ُسمع �سوته من مناطق بعيدة عن مكان وقوعه 
و�نفجار كبري �آخر كان ناجتًا عن �حرت�ق حمل لبيع �إ�سطو�نات �لغاز �ملنزيل كانت �لناقلة متوقفة 
�أمامه، �أ�سفرت عن حريق هائل �أدى �إىل �سقوط �لعديد من �ل�سحايا حمروقني ، غالبيتهم من �سكان 
�ملنازل �لقريبة من مكان �لق�سف ، وقد �حرتقت جثث �لقتلى وتفحمت ، فيما �أ�سيب �آخرون بحروق 
بليغة �أغلبهم حالتهم خطرة، وحلول دمار كبري وحريق ببع�س �ملنازل وما فيها من �أثاث وممتلكات 

مادية، كذلك �أدى �إىل �حرت�ق بع�س �ل�سيار�ت و�إتالف عدد من �ملز�رع �خلا�سة باأهايل �ملنطقة.
مل تكتف �لطائر�ت �ل�سعودية بتلك �لكارثة، حيث ��ستمرت بالتحليق يف �أجو�ء يرمي، وبعد �أقل 
من ن�سف �ساعة على �لنفجار�ت �لأوىل قامت تلك �لطائر�ت بق�سف )حمطة �لقادري( للم�ستقات 
�لنفطية �أثناء تو�جد ثالث ناقالت للوقود تابعة لها كانت متوقفة بد�خلها ما �أدى �إىل �حرت�ق 

�لناقالت وتدمري �ملحطة.
كما ق�سفت �لطائر�ت )حمطة ثو�بة( �لتي تبعد عن )حمطة �لقادري( بحو�يل )200( مرت، وكانت 
ب�سركة  �لنفطية  �مل�ستقات  توفر  ب�سبب عدم  �لعمل  متعطلة عن  لها  تابعة  ناقالت وقود  �أربع  بها 
�نفجار  ديزل(   - )برتول  �لوقود  حمطتي  ��ستهد�ف  عن  ونتج  �ملحطة.  �إىل  بنقلها  لتقوم  �لنفط 
�لناقالت �لنفطية حمدثة �نفجارً� هائاًل هز �ملنطقة خملفًا �سحايا ب�سرية ما بني قتلى وم�سابني 
و�أ�سر�رً� مادية ج�سيمة متمثلة يف تدمري �ملحطتني ، وتلف )7( ناقالت نفطية، وتدمري و�حرت�ق 
�لعديد من �ملنازل و�إحر�ق ما فيها من �أثاث وممتلكات، وتلف �سيار�ت وممتلكات مادية �أخرى خا�سة 
بال�سكان �ملدنيني. وقد عانى �لأهايل ب�سبب عدم قدرتهم على �إ�سعاف �ل�سحايا فور �إ�سابتهم لعدم 
وجود وقود لل�سيار�ت ولأن �مل�ست�سفى �لوحيد �لذي باملنطقة غري موؤهل ل�ستقبال مثل هذ� �لنوع من 
�لإ�سابات، �إذ �أن غالبية �لإ�سابات كانت )حروق من �لدرجة �لأوىل( مما ��سطرهم �إىل �إ�سعافهم 

�إىل �سنعاء . 
��ستهد�فًا  باعتبارها  و�لدويل  �ملحلي  �مل�ستويني  على  و��سعًا  ��ستنكارً�  �لنتهاكات  هذه  لقت  وقد   

و��سحًا للمدنيني ولالأعيان �ملدنية.
-�ل�سعودية بررت قيامها با�ستهد�فها حمطات �لوقود و�لناقالت باأن تلك �ملحطات و�لناقالت كانت 

تزود �ملقاتلني بالوقود، وهو ما مل جند له �ساهدً� يف �ملنطقة وحميطها.
�لذي  ب�سبب �حل�سار  �لوقود  من  فارغتني  كانتا  �ملحطتني  �أن  �أكدو�  �ملنطقة  �أهايل  من  - مو�طنون 
فر�سته �ل�سعودية على �ليمن، و�أن �لناقالت �لتي يف �ملحطتني كانت متوقفة ب�سبب ذلك، بالإ�سافة 
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�إىل عدم وجود مادة �لديزل �ملخ�س�سة لت�سغيل �لناقالت ، و�أما �لناقلة �لتي كانت حممله بالغاز 
فقد كانت حمملة بح�سة �أهايل مديرية يرمي من �لغاز �ملنزيل ومل تكن ُت�ستخدم ع�سكريًا، كما �أكد 
�ل�سهود عدم وجود �أي مو�قع ع�سكرية بالقرب من �ملناطق �لتي ق�سفت من قبل �لطائر�ت �حلربية.
�أهايل  و�إفاد�ت  �ل�سهود  ب�سهاد�ت  و�لأ�سر�ر  و�لإ�سابات  �لقتل  حالت  وثق  �لقانوين  �ملركز   
�ل�سحايا و�إفاد�ت �مل�سابني و�ل�سور �لفوتوغر�فية ومقاطع �لفيديو و�لتقارير �لطبية و�مل�ستند�ت 

�لر�سمية.
و�مل�سمى  فيه  متوقفة  �لغاز  ناقلة  كانت  �لذي  باحلي  �لق�سف  �أحلقه  �لذي  �لدمار  �ملركز  وثق  كما 
)باب �ل�سورين( حيث وجدنا �لأ�سر�ر قد حلقت بعدد من  �ملن�ساآت �ل�سكنية و�لتجارية يف �حلي وقد 
�أ�سفر �لق�سف عن مقتل �لعديد من �ملدنيني و�إ�سابة �آخرين ، بينهم �لعديد من �لأطفال و�لن�ساء، 
بالإ�سافة �إىل �حرت�ق ت�سعة منازل مع من بد�خلها من �لأهايل وما حتتويه من ممتلكات ، كما دمر 
�لق�سف �أكرث من ت�سعة حمالت ومن�ساآت جتارية، وت�سبب يف �حرت�ق ناقلة غاز كبرية )قاطرة غاز( 

�إ�سافة �إىل �أربع �ساحنات نقل متو�سطة و�سغرية .
يف منطقة )كتاب( �لتي ُق�سفت فيها )حمطة �لقادري( وجدنا �أن �ملحطة دمرت بنيتها كليًا ، و�سقط 
على �إثر �لق�سف �لعديد من �ملدنيني بني قتيل وجريح، كما �حرتقت ثالث ناقالت للوقود وثالث 
�ساحنات �سغرية كانت و�قفه جو�ر �ملحطة، كما �ساهدنا �حرت�ق كافة �ملحالت �لتجارية يف �ملبنى 

�ملال�سق للمحطة.
)ناجي  ي�سمى  ل�سخ�س  �لتابعة  �لوقود(  لتعبئة  ثو�بة  )حمطة  له  تعر�ست  �لذي  �لق�سف  ويف 
ثو�بة( و�لتي تبعد م�سافة )200( مرت عن �ملحطة �لأول �ساهدناها وقد ُدمرت و�إحرتقت بالكامل 
و�سيار�ت خا�سة  نقل عام  و�سائل  بقايا  و�ساهدنا  للق�سف،  نتيجة  لها  �لتابعة  و�ملباين  مع مر�فقها 
حمرتقة بد�خل وبالقرب من �ملحطة، وقاطر�ت نقل وقود عددها )4( �ساهدناها وهي حمرتقة، 
كما �إحرتقت عدد من �ملحالت �لتجارية �لتي تقع يف �لطابق �لأر�سي للمبنى �لتابع للمحطة �إحرتق 
�سيارة نقل �سغرية )تويوتا - هايلوك�س(  وتلف كل ما فيها من مو�د غذ�ئية وب�سائع، كما وجدنا 
حمرتقة تتبع �سخ�سًا ي�سمى )�حلبي�سي( و�لذي تبني �أنه تفحم بد�خلها و�أ�سيب كل من كان بجو�ره.
بد�خلها  ما  مع  كليًا  وتالفة  حمرتقة  وزبادي(  �ألبان  نقل  )ثالجة  غذ�ئية  مو�د  ناقلة  ووجدنا 
كانت �لطائر�ت قد ق�سفتها، وعلى بعد �أمتار من هذه �لناقلة وجدنا عددً� من �حلفر بجو�ر �خلط 

�لرئي�سي يف �لأر�س �لزر�عية �ملجاورة للطريق هي �آثار ل�سو�ريخ �سقطت فيها و�نفجرت .
 �ملركز �لقانوين حتقق من �ملنطقة �لتي ��ستهدفها �لطري�ن �ل�سعودي وحميطها للتاأكد ما �ذ� كانت 
فيها مو�قع �أو من�ساآت �أو قو�ت ع�سكرية فلم جند �أي �سيء من ذلك، و�إمنا هي عبارة عن منطقة �سكانية 
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وجتارية �آهلة باملدنيني، �لمر �لذي يوؤكد باأن قو�ت �لتحالف قد ��ستهدفت مدنيني و�أعيان مدنية
مبا�سرة دون �أي مربر، وهو ما يعد خرقًا للقانون �لدويل و�تفاقية جنيف �لر�بعة و�لربوتوكول 

�ل�سايف �لأول ومتثل جرمية حرب �سد �ملدنيني يعاقب عليها �لقانون �لدويل و�لإن�ساين.

معظم  وجدنا  و�لتي  �لق�سف  ب�سبب  ُقتلت   �لتي  �حلالت  جميع  بتوثيق  قام  �لقانوين  �ملركز   
جثثهم متفحمة، وبلغ عدد �ملدنيني �لذين قتلو� يف مديرية يرمي يف هذ� �ليوم )32( مدنيًا بينهم 
)9( �أطفال و )3( ن�ساء ،وبلغ عدد �جلرحى )81( مدنيًا �لبع�س منهم �إ�سابته خطرية ويوجد بني 

�جلرحى )7( �أطفال و)11( �مر�أة .
كما قمنا بتوثيق �إفاد�ت �أ�سر �ل�سحايا، وتوثيق حالت جميع �ل�سحايا من �جلرحى �مل�سابني و�أخذ 
�ل�سور �لفوتوغر�فية لهم، وتوثيق �سهاد�ت �سهود عيان من �أهايل �ملنطقة، وتوثيق حالت �أغلب 
بالفيديو  �ملت�سررة  �أو  �ملدمرة  و�ل�سيار�ت  و�لناقالت  �لوقود  وحمطات  �لتجارية  و�ملحالت  �ملنازل 

و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�إفاد�ت مالكها . 

شهود عيان وأهالي الضحايا وجرحى: 
�أفادو� باأن طري�ن �ل�سعودية وحلفائها  قام بق�سف ناقلة حمملة مبادة �لغاز �ملنزيل يف حارة )باب 
�ل�سورين( ما �أدى �إىل �نفجار �لناقلة و�حرت�ق �ملنازل �ملجاورة لها مبن فيها من �ل�سكان �أطفاًل ون�ساء 
ورجاًل مع �أثاثهم وممتلكاتهم، كما ت�سبب �لق�سف يف �نفجار حمل لبيع ��سطو�نات �لغاز �ملنزيل يف 
�ملنطقة ما �أدى �إىل مقتل �لعديد من �سكان �ملنطقة و�إ�سابة �آخرين بحروق، كما قامت �لطائر�ت 
)زبادي(  غذ�ئية  مبو�د  حمملة  جتارية  ناقلة  بق�سف  منخف�سة  م�ستويات  على  حتلق  كانت  �لتي 
وق�سف )حمطة �لقادري( وبجو�رها ثالث ناقالت وقود، وق�سف )حمطة ثو�بة( للمحروقات �لتي 
تبعد عنها )200( مرت  ما �أدى �إىل تدمريها و�إحر�ق �أربع ناقالت وقود تابعة لها، وقد ت�سبب ق�سف 

هذه �ملن�ساآت يف �إحر�ق جميع �ملنازل و�ل�سكان و�ملحالت �لتجارية و�ل�سيار�ت �ملحيطة بها .
- �أطباء يف م�ست�سفى �ل�سفاء يف مدينة ذمار ويف �مل�ست�سفى �جلمهوري ب�سنعاء �أكدو� باأنهم ��ستقبلو� 
بحروق  �مل�سابني  �ل�سحايا  ع�سر�ت  �إىل  بالإ�سافة   ، �ل�سحايا  لبع�س  كامل  ب�سكل  حمرتقة  جثثًا 

متفاوتة �ل�سدة ب�سبب �لق�سف �جلوي من طائر�ت �ل�سعودية وحلفائها.
قمنا  وقد  وحرجة  خطرة  حالتها  كانت  ب�سنعاء  �جلمهوري  �مل�ست�سفى  �إىل  �أ�سعفت  �لتي  �ل�سحايا 

بتوثيق جميع تلك �حلالت يف �مل�ست�سفى.
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�ملركز �لقانوين عاين بع�س جثث �ملدنيني �لقتلى وجمع بياناتهم  ووثقهم ومنهم :-
رجاء  محمد صالح الجحافي اسم الضحية :

12 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سارة ياسر صالح الجحافي اسم الضحية :

14 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سلطان إبراهيم محمد اسم الضحية :

20 سنة )ذكر(العمـــر

قتل  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سمية صالح الجحــافي اسم الضحية :

13 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

شيماء عبدالجبار أحمد عوض اسم الضحية :

21 سنة ) أنثى (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

قصف مدينة يريم - حمافظة إب
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صالح راجح علي الجحافياسم الضحية :

65 سنة )مسن (العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

عبداهلل حسن منصور البعداني اسم الضحية :

36 سنة )ذكر(العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

عدنان محمد حمود نصارياسم الضحية :

34 سنة )ذكر (العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

فايز علي ناجي أبو قشة اسم الضحية :

20سنة )ذكر (العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

مجهول الهويةاسم الضحية :

طفلالعمـــر:

تفحمت جثته بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

قصف مدينة يريم - حمافظة إب
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أمساء وبيانات الضحايا الذين قتلوا بسبب القصف على يريم

تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةاحلالة العمر النوعاالسم م
2015/3/31 يرمي�إبقتيل�سنةطفل�سنان علي �أحمد 1. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيلة�سنةطفلة�سيماء عبده حميد �لعماري2. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل�سنةطفلعماد  يا�سر عبده �لعماري3. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيلة4طفلةحنان حممد عبد�حلميد �لعماري4. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيلة6طفلةرقية عدنان حممد ن�ساري 5. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبقتيلة11طفلةرجاء حممد �سالح  �جلحايف 6. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبقتيلة13طفلة�سمية �سالح �جلحايف7. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبقتيلة14طفلة�سارة يا�سر �جلحايف8. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل14طفل�سهيل حممد �حلكيم9. 

2015/3/31 يرمي�إبقتيلة18�أنثى�سيماء عبد�جلبارعو�س10. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبقتيل20ذكر�سلطان �إبر�هيم حممد11. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل20ذكر�سم�سان زيد �لطويل 12. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل20ذكر�سد�م عمر علي �لأهدل13. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبقتيل20ذكرفايز علي ناجي �أبو ق�سة 14. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيلة25�أنثىلبنان علي �حلاج15. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل25ذكريا�سر عبده �أحمد �لعماري 16. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيلة26�أنثىخلود هاجر حممد  �لأ�سرم 17. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل26ذكرعبد�هلل ح�سن من�سور �لبعد�ين18. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل28ذكرعمر حممد حمود ن�ساري 19. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل28ذكرجميب يحيى علي �لقحم20. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل28ذكرحممد �سعيد حفظ �هلل �ل�سماوي 21. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل30ذكر�أمني عبده علي �حلكيمي22. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل30ذكر�سلطان �سبعان 23. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل30ذكرعبده عثمان �ملخاليف 24. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل30ذكرعماد خالد �حلكيم25. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل30ذكرعماد عثمان �سرحان  �ملخاليف26. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبقتيل34ذكرعدنان حممد حمود  ن�ساري27. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل65ذكر�سالح ر�جح �جلحايف28. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل ذكر�حلبي�سي29. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل ذكرعلي حمود �لعماري30. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل ذكرماجد �أمني ثابت 31. 
2015/3/31 يرمي�إبقتيل ذكرناجي م�سلح �ل�سر�ب32. 

قصف مدينة يريم - حمافظة إب
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دعاء  عبدالملك الدعوساسم الضحية :

6 سنوات )طفلة(العمـــر

 احتراق أجزاء مختلفة من جسمها بسبب القصف الصاروخي من الطيران االنتهاك
الحربي 

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

وسيم محمد عبده العمارياسم الضحية :

6 سنوات )طفلالعمـــر

أصيب بحروق في وجهة ويديه وأجزاء أخرى في جسمه بسبب القصف االنتهاك
الصاروخي من الطيران الحربي

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

عبداهلل صالح راجح الجحافياسم الضحية :

16 سنة )طفل(العمـــر

أصيب بحروق في وجهة ورقبته وأجزاء أخرى في جسمه بسبب القصف االنتهاك
الصاروخي من الطيران الحربي

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

محمد سعد  اللهبياسم الضحية :

40 سنة )ذكر(العمـــر

أصيب بحروق في وجهه ورقبته ويديه وأجزاء أخرى في جسمه بسبب القصف االنتهاك
الصاروخي من الطيران الحربي

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

�ملركز �لقانوين �نتقل �إىل م�ست�سفى يح�سب �لعام بريمي لتوثيق بع�س �أقو�ل �جلرحى و�مل�سابني 
جر�ء �لق�سف ومت توثيق �حلالت �ملتو�جدة فيه ومنها:

قصف مدينة يريم - حمافظة إب
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تاريخ االنتهاك املديريةاحملافظةاحلالة العمر النوعأمساء اجلرحىم
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق3طفل�أحمد عبد�مللك �لدعو�س1. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق6طفلةدعاء عبد�مللك �لدعو�س2. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق12طفلة�سيناء كهالن3. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق17طفلة�سهرز�د علي �سالح مهدي 4. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق16طفلعبد�هلل �سالح �جلحايف 5. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق4طفلعالء عبد�مللك دحان  �لدعو�س6. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق10طفلمنت�سر قايد علي �لعفيف7. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق20�أنثىتي�سري �سالح ر�جح  �جلحايف8. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق19�أنثىحنان �سعد م�سرح9. 

2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق�أنثىدولة �سالح مهدي10. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق�أنثى�سيناء عبد�هلل �سالح 11. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق60�أنثىفاطمة �أحمد غالب12. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق60�أنثىفاطمة �أحمد غالب13. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق45�أنثىفاطمة عبد�هلل �أبو ر��س14. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق�أنثىفاطمة حممد عبد�هلل 15. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق50�أنثىمهدية حممد �أحمد �لقفر16. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق45�أنثىهدى �سالح عاي�س �ل�سخمي17. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق40�أنثىوحده عبد�هلل قايد18. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�لعزي دغمر �لز�يدي19. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق25ذكر�إبر�هيم عثمان �لبوت20. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�إبر�هيم عثمان �حلمادي21. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�إبر�هيم حممد �لعماري 22. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�إبر�هيم يحيى �ل�ساليل 23. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�أحمد �سالح �لذيباين24. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�أحمد �سالح بهرز25. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكربدر عبد�هلل من�سور �جلماعي 26. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرجابر �لبح�س 27. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرجعفر �ملوؤيد28. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق19ذكرحز�م حممد29. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرح�سني �ملاطوري30. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق70ذكرح�سني �سالح �ل�سامي31. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرح�سني �سالح �لعظة 32. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرخالد علو�ن ر��سد �سامل33. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرد�ر�س �سالح �لز�يدي34. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرد�ر�س حممد �لزيادي35. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سعيد عبده �سعيد �حلكمي 36. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سلطان �لعر��سي37. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق35ذكر�سلمان �سالح  حممد �للهبي38. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سادق �أحمد �لعن�سي39. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق30ذكر�سالح �سامل �لو�سابي 40. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سالح عبد�هلل �سالح 41. 

قصف مدينة يريم - حمافظة إب
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تاريخ االنتهاك املديريةاحملافظةاحلالة العمر النوعأمساء اجلرحىم
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سالح علي عبد�هلل �للهبي42. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سالح يو�سف �جلحايف 43. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكر�سيف �هلل �حلنك44. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرطارق �أحمد �لعن�سي45. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرطارق علي �جلحايف 46. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرطالب مهدي �ملطري 47. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعبد�خلالق �أحمد �لعياين48. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعبد�لرز�ق عبد�هلل من�سور 49. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعبد�ل�سالم �لكحيل50. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعبد�لعزيز حممد م�سعد51. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعبد�هلل دهم�س مانع52. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق37ذكرعبد�هلل �سالح حممد �للهبي53. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعبد�هلل من�سور �جلماعي 54. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق29ذكرعبد�مللك دحان �لدعو�س55. 
2015/3/31باب �ل�سورين-يرمي�إبجروح +حروق40ذكرعلي حميد �لعماري56. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعلي عبد�هلل �سالح 57. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق50ذكرعلي حممد ح�سني نا�سر58. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرعمار حممد �لدولة59. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرفار�س �أحمد طه60. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرفار�س حممد جماهد غ�سان61. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق35ذكرف�سل �ل�سريف62. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق25ذكرماجد �مل�سلمي63. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرماجد زو�مل64. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرحم�سن �لعمري65. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق27ذكرحممد �سامل علي �سالح66. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق40ذكرحممد �سعد �للهبي67. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق45ذكرحممد �سم�سان �لعزعزي68. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرحممد �سالح حممد �للهبي69. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرحممد هادي حممد 70. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق20ذكرم�سلح �سالح �ل�سامي71. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرمالطف عبده �ملقطار72. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرمن�سور عبده �لعر��سي73. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق25ذكرمنري عبد�حلميد �لعماري 74. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكرنبيل �أحمد �لبحري 75. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق37ذكرنبيل حممد �سالح �لنجار76. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق25ذكروليد �لعباهي77. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكروليد حممد باكر�مة78. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق19ذكروليد حممد عبد�هلل �ل�سباحي79. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروق23ذكروهيب مده�س 80. 
2015/3/31يرمي�إبجروح +حروقذكريا�سر حممد هبة81. 

قصف مدينة يريم - حمافظة إب
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بعض املنازل  والناقالت اليت تدمرت و تضررت من القصف

ناقلة للمو�د �لغذ�ئية حتمل )زبادي (

ق�سفتها طائر�ت �ل�سعودية وحتالفها

يرمي - 2015/3/31م

مــا  كــــل  و�إحتــــــرق  تدمــــر  �ملدنييـــن  �أحــــــد  منــــــزل 

بد�خلــــه مـــن ب�ســـــر و�أثـــاث بغــــــارة جـــــويـــــة

من قبل �لطري�ن �حلربي �لتابع لل�سعوديةوحتالفها

تاريخ االنتهاكاملكاننوع الضرراسم املالكم
2015/3/31ميرمي - �إب�أ�سر�ر بالغة يف منزله  وحريق �أثات �ملنزل�أحمد ح�سني �سالح1
2015/3/31ميرمي - �إبتدمري حمطة �لوقود + �حرت�ق 3 قاطر�ت�لقادري2
2015/3/31ميرمي - �إبتدمري  و�إحر�ق ناقلة حمملة مبو�د غذ�ئية )زبادي (�سركه جتارية3
2015/3/31ميرمي - �إبتدمري منزله �ملكون من دورين تدمريً� كليًا�سالح ح�سني غلي�س4
2015/3/31ميرمي - �إبتدمري منزله  بالكامل وحريق �لأثاث و�حرت�ق بع�س �أفر�د �أ�سرتهعبد�هلل قائد علي رزق5
2015/3/31ميرمي - �إب�حرت�ق منزل مع حمتوياته من �لأثاث + �أ�سر�ر يف �ملنزلحممد عبد�هلل قائد6

ت�سرر كامل ملنزله من �لد�خل و�خلارج )تدمري + حريق( و تدمري �سالح  �جلحايف7
2015/3/31ميرمي - �إبحمالته �لتجارية لبيع �لغاز �ملنزيل ،و�نفجار �أنابيب �لغاز �لتابعة له

�حرت�ق حمله �لتجاري ملو�د �لبناء )�حرت�ق كلي(+ �حرت�ق مبالغ عبده �أحمد غفر �لهمد�ين8
2015/3/31ميرمي - �إبمالية  )2.800.000( + �حرت�ق �سيارة نقل + �أ�سر�ر بالغة يف عمارته

�أ�سر�ر يف منزله و�حرت�ق كل �أثاث �ملنزل + �حرت�ق �سيارته + تلف علي �سالح مهدي �للهبي9
2015/3/31ميرمي - �إبخز�نات مياه

تدمري حمطة وقود + �إحر�ق وتدمري 4 ناقالت للوقود + �سيارة حممد علي ثو�بة10
2015/3/31ميرمي - �إبهيلوك�س +�أ�سر�ر بالغة يف خز�نات �ملحطة

و�ئل نا�سر عبد�هلل ح�سن11
�حرت�ق منزله و�حرت�ق كل مافيه من �أثاث + �حرت�ق �سيارة �أجرة  
+�حرت�ق ور�سة حلام بجميع معد�تها + �حرت�ق حمل بن�سر بجميع  

حمتوياته + �حرت�ق ور�سة �أملنيوم
2015/3/31ميرمي - �إب

قصف مدينة يريم - حمافظة إب




