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المركز القانوني للحقوق والتنمية

قريــة.احلظــرية..الواقعــة.يف.مديرية.�شنحان.التابعــة.ملحافظة.�شنعاء.كانت.بعد.اأكــر.من..ثالثة.ا�شهر.
من.بدء.العملية.الع�شكرية.على.موعد.مع.املوت.
الــذي.تاأتــي.بــه.طائــرات.التحالــف.احلديثــة.
وقنابلهــا.الدقيقــة.واملتطــورة,.والتــي.ح�شدت.
اأرواح.اآالف.املدنيني.خالل.هذه.املدة.دون.اعتبار.
الأي.التزامات.اأخالقية.اأو.قانونية.حتتم.عليها.
جتنــب.اال�شتهــداف.املبا�شر.واملتعمــد.للمدنيني.
باعتبــار.هــذا.االمــر.جرميــة.وفقــا.للقوانــني.
الدوليــة.االن�شانيــة.الواجــب.علــى.االطــراف.
والنزاعــات. احلــروب. خــالل. بهــا. االلتــزام.

امل�شلحة..

القريــة.التــي.تقع.على.ُبعــد.8.كيلومرت.باجتاه.جنوب.�شــرق.العا�شمة,.ال.يوجد.فيهــا.اأو.بالقرب.منها.اأي.

مواقــع.اأو.قــوات.ع�شكريــة..كما.�شاهدنا.باأنف�شنا.واكــده.لنا.�شكانها.فهي.عبارة.عن.منــازل.ريفية.قدمية.يقطنها.
مدنيون.ب�شطاء.معظمهم.ن�شاء.واأطفال.ال.ي�شاركون.يف.اية.عمليات.قتالية.

أحداث الواقعة:

يف.حــوايل..ال�شاعة.الواحدة.والن�شف.من.ظهر.يــوم.اجلمعة.بتاريخ.2015/7/10م.خرج.رجال.واأطفال.

اهايل.القرية.من.م�شجدها.ال�شغري.بعد.ادائهم.ل�شعائر.�شالة.اجلمعة.واثناء.ما.كان.البع�ض.قد.و�شل.اإىل.منزله.

وبع�شهــم.مازالــوا.يف.الطريق.تفاجئوا.بتحليق.لطريان.التحالف.الع�شكري..فــوق.اأجواء.قريتهم.لي�شمعوا.�شوت.

قــوي.ناجــم.عن.انفجار.احد.�شواريخ.الطائرة.الذي.ا�شــاب.جبل.ي�شمى.قروان.ويبعد.عن.القرية.بحوايل.5.كم.

مــن.اجلهــة.اجلنوبية,.بعد.�شماع.االنفجار.هرب.االأطفال.وبع�ض.الرجال.مفزوعني.اإىل.منازلهم.التي.اهتزت.من.

�شــدة.االنفجــار,.ويف.اقل.من.خم�ــض.دقائق.كانوا.هدفًا.مبا�شرًا.لل�شاروخ.الثــاين.الذي.وجهته.الطائرة.احلربية.

عمدا.نحو.منازلهم.الريفية.الب�شيطة.ا�شتهدف.ب�شكل.مبا�شر.منزلني.لعائلتني.من.اأهايل.القرية.اأحدهما.ت�شكنه.

اأ�شــرة.جملــي.جملي.اأحمد.واالآخر.حل�شني.اجلوزي.وعائلته,.حتــول.املنزلني.اإىل.ركام.من.االأحجار.والرتاب.فوق.
روؤو�ض.االأطفال.والن�شاء.من.االأ�شرتني.م�شببا.ماأ�شاة.اإن�شانية.كارثية.ق�شت.على.معظمهم.

)نتــج.عــن.ق�شف.القرية.مقتل.معظم.افراد.العائلتــني.)11(.قتيال.من.املدنيني.بينهم.)5(.اأطفال.

واأربــع.ن�شــاء.,.واأ�شيب.)7(.مدنيــني.بينهم.ثالثة.اأطفــال.وامراأتني.البع�ض.منهــم.حالته.خطرة,.
ف�شال.عن.تدمري.املنزلني.كليا.وحمتوياتهما.املنزلية.وت�شُرر.اغلب.منازل.القرية(

زار.القريــة.واجــرى.مقابــالت.مــع.عــدد.مــن.الناجــني.مــن.املجــزرة.وا�شتمــع..املركز.القانوين.
لرواياتهم.,كما.وثق.�شهادات.الأهايل.القرية.واأقارب.ال�شحايا,.وزار.اجلرحى.
يف.امل�شت�شفيات.وجمع.االدلة.التي.توؤكد.اأن.الق�شف.ا�شتهدف.مدنيني.اأبرياء.مبنطقة.مدنية.ماأهوله.بال�شكان.مبا.
ميثــل.انتهــاك.ج�شيم.للقانون.الــدويل.االإن�شاين.قامت.به.قــوات.التحالف.الع�شكري.للحرب.علــى.اليمن.بقيادة.

ال�شعودية..

�شورة.من.االأقمار.ال�شناعية.لقرية.احلظرية.-.�شنحان
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روايات الناجني )إفادات من ضحايا و شهود الواقعة(: 

• عبــداهلل.ح�شــني.اجلوزي.-.35.عامًا.-اأحد.الناجني.من.الق�شف-.يعمل.�شائق.با�ض.اأجرة.منزله.الب�شيط.	
املكــون.مــن.دور.واحد.كان.املاأوى.الذي.يلم.�شمل.عائلته.املكونة.مــن.ثمانية.افراد.زوجته.واأطفاله.ووالدته.
واأخواته.واأبناء.اأخيه..هذا.املنزل.هو.كل.ما.ورثته.العائلة.من.والدهم.الفقري.الذي.تويف.قبل.عدة.�شنوات,.
اأجرينــا.معــه.مقابلــة.�شرح.لنــا.تفا�شيــل.حادثة.ق�شــف.الطريان.ملنزلــه..ومقتل.اأربعــة.من.اأفــراد.عائلته.
واإ�شابتــه.مــع.اأختيه.واأبناء.اأخيه,.حتدث.اإلينا.وراأ�شه.مغطــى.بال�شا�ض.الطبي.واجلروح.ظاهرة.على.وجهه.
واطرافــه.حتــدث.اإلينا.قائاًل:..»بعد.اأن.خرجنا.من.م�شجد.القرية.بعد.اأداء.ال�شالة.كانت.ال�شاعة.الواحدة.
والن�شــف.تقريبــا..كنت.اأنا.وجاري.جملي.جملي.الذي.يقع.منزله.جوار.منزيل.وال.يف�شل.بينهما.�شوى.اأمتار,.

دخــل.منزله.لي�شرتيــح.بينما.اأنــا.جل�شت.اأحتدث.

مــع.بع�ــض.اجلــريان.اأمــام.منــزيل.حينهــا.�شمعت.

حتليــق.طــريان.اأعقبه.�شــوت.انفجــار.عنيف.هز.

القريــة.�شاهدنا.دخــان.وغبار.ي�شعــد.من.اجلبل.

الــذي.يبعــد.عــن.قريتنــا.5.كــم.تقريبــا.واأثناء.

مــا.كنا.ن�شاهــد.ذلك.تفاجئنــا.بال�شــاروخ.االآخر.

ي�شتهدفنــا.مبا�شرة.فقد.وقــع.على.منزيل.ومنزل.

جــاري.جملــي,.اأظلمــت.االأجواء.يف.عــز.الظهرية.

نتيجــة.لتطاير.حجار.املنــزل.والغبار.واالأدخنة.

املت�شاعــدة.يف.الهواء,.مل.اأ�شعــر.بنف�شي.اإال.ملقى.

علــى.االأر�ــض.واأ�شبــت.يف.راأ�شــي.ووجهــي.ويــدي.
بينمــا.عائلتــي.التي.كانت.جميعها.داخل.املنزل.اأ�شبحت.حتت.الــركام,.ح�شر.النا�ض.واأ�شعفوين.للم�شت�شفى,.
�شاألــت.عن.اأ�شرتي.اأخربوين.اأن.زوجتي.)عفــاف(.وجدوها.حتت.االأنقا�ض.مقتولة.ويف.اأح�شانها.طفلي.جنم.
الديــن.الــذي.ولــد.قبل.10.اأيام.فــارق.احلياه.وهو.ير�شع.مــن.والدته.التي.التزال.تعــاين.اآالم.الوالدة,.اأمي.
الغالية.قتلت.اأي�شًا.عمرها.يتجاوز.80عام,.كما.قتلت.اأختي.)ُمنى(.البالغة.من.العمر.35عام,..بينما.اأُ�شبت.
اأنا.واأخواتي.حنان.وهناء.واأبنّي.اأخي.كانوا.يف.منزلنا.وقت.الق�شف.طه.واأحمد,.لقد.فقدت.عائلتي,.ومنزيل.
الــذي.اأ�شبــح.جمرد.ركام.تدمر.مع.كل.حمتوياته,.البا�ض.الذي.كان.م�شــدر.رزق.العائلة.الوحيد.كان.بجوار.
املنزل.حتطم.كليا.حتى.اأغنامنا.قتلها.الق�شف,.لقد.اأنتهى.كل.�شيء.يف.غم�شة.عني,.ال.اأدري.ما.هو.ذنبي.حتى.

ي�شتهدفني.طريان.التحالف.ويدمروا.حياتي)1(.؟؟!!«.

• حنــان.ح�شني.اجلوزي.)20.عامــًا(.و�شقيقتها.هناء.)30.عامًا(.قابلناهما.وهمــا.م�شابتان.بجروح.قالت.	
لنــا.حنــان:..».اأنا.كنــت.يف.حمام.املنزل.وحــدث.انفجار.كبري.اإثر.�شقــوط.�شاروخ.على.منزلنــا.و�شقط.�شقف.
احلمــام.وجدرانــه.على.راأ�شي.وج�شدي.واأ�شبت.بك�شور.يف.رجلــي.اليمنى.و�شال.الدم.منها,.ومن.ظهري.وراأ�شي.
واأخرجــوين.من.حتت.االأنقا�ض.وقد.تدمر.املنزل.بالكامــل,.واأ�شعفوين.اإىل.امل�شت�شفى,.وبعدها.تفاجاأت.باأن.
اأمــي.قتلــت.حتت.االأنقا�ض.ومعهــا.اأختي.وزوجة.اأخي.عفاف.ويف.ح�شنها.اأبنهــا.املولود.جنم.الدين.عمره.10.
ايــام.فقــط.,.لقد.ُدمر.منزلنــا.بالكامل.ومنزل.جرياننا.ومل.يبق.لنا.ماأوى.ن�شكن.فيــه.مع.من.تبقى.من.اأ�شرتي.

واأنا.االآن.كما.ت�شاهدون.اأ�شكن.يف.منزل.خايل.حتى.يفرجها.اهلل؛

)1(..مقابلة.المركز.القانوني.لل�شاهد.وال�شحية.في.قرية.الحظيرة.والموثقة.بالفيديو.بتاريخ.2015/7/11م..

عبداهلل.ح�شني.اجلوزي.اأمام.منزله.املدمر
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طفالن.يجل�شان.على.اأنقا�ض.منزل.اأقاربهم.املدمر.بق�شف.الطريان

• .اأما.هناء.فقالت.لنا:.	

»كنــت.يف.املطبــخ.الذي.

يقع.خــارج.املنــزل.يف.احلو�ض.

ــر.وجبــة.غــداء.الأمــي. اأح�شّ

االنفجــار,. وحــدث. املري�شــة.

علــى. ال�شــاروخ. �شقــط. حــني.

منزلنــا,.ومــن.�شــدة.االنفجار.

وال�شغط.وجدت.نف�شي.ملقاة.

يف.اأر�شيــة.احلو�ــض.على.بعد.

واأُ�شبــت. املطبــخ,. مــن. اأمتــار.

يف.راأ�شــي.ويــدي.وقتلــت.اأمــي.

واأختــي.وزوجــة.اأخــي.وابنها.

املولود,.كما.اأ�شيب.اأبناء.اأخي..
طه.واأحمد.وُدمر.منزلنا.بالكامل.ومنزل.جرياننا,.ال.ادري.ماذا.�شنعنا.بهم.حتى.يق�شفونا)2(؟!«.

• الطفل.اأكرم.جملــي.جملي.)17.عامًا(,.واخته.	
ال�شغــرية.فاطمة.)13.عامــًا(.جنيا.من.الق�شف.
وهمــا.مــن.تبقــى.مــن.عائلــة.جملــي.التــي.كانــت.
مكونــة.مــن.ثمانيــة.اأفــراد,.عنــد.مقابلتنــا.لهما.
�شاهدنــا.احلــزن.واحلرمــان.واالأ�شــى.باديــا.على.
مالحمهمــا,.قــال.لنا.اأكــرم.و�شوتــه.يتح�شرج.من.
البــكاء.وب�شــوت.خافت:.».والــدي.كان.يف.جمل�ض.
املنــزل.ي�شرتيح.من.تعب.ال�شوم.وحرارة.ال�شم�ض,.
بعــد.عودتنا.مــن.اأداء.�شالة.اجلمعــة.يف.امل�شجد,.
والدتــي.كانــت.ترتــب.املنــزل,.واإخــواين.ال�شغار.

اإميــان.وجملــي.وزيــاد.وحممد.يلعبــون.يف.�شالة.املنزل,.كنــت.يف.غرفتــي,.واأختي.فاطمة.كانــت.عند.اأمي.يف.

املطبــخ,.ح�شــرت.الطائرات.ال�شعوديــة,.ق�شفت.منزلنا.ومنزل.جارنــا.عبداهلل,.تدمر.املنزل.فــوق.روؤو�شنا,.

�شعــرت.بالــركام.فوقي.وفقدت.الوعي,.عندما.اأفقت.يف.امل�شت�شفى.علمت.اأن.النا�ض.انت�شلونا.من.حتت.الركام,.

�شاألــت.عن.عائلتــي....اأخربوين....اأن.اأبي.واأمــي.واأخوتي.الثالثة.وجميعهم.اأطفــال.واأختي.انت�شلوهم.وقد.
فارقوا.احلياة,.اأنا.واأختي.فاطمة.من.تبقى.من.العائلة...لقد.جنونا.باأعجوبة.

• اأمــا.�شقيقتــه.فاطمة.فقــد.حدثتنا.قائلة:.»بعــد.�شالة.اجلمعة,.�شربــت.الطائرة.ال�شعوديــة.على.منزلنا.	
ب�شــاروخ,.وقتــل.اأبي.واأمي.واأخوتي.االأطفــال.واأختي.الكبرية,.واأ�شبت.اأنا.واأخي.اأكــرم.بجروح.بالغة,.وُدمر.
منزلنــا.بالكامــل,.ومل.يبــَق.لنا.مــاأوى.ن�شكن.فيــه.اأنا.واأخي,.حيــث.مل.يتبَق.من.االأ�شــرة.اإال.اأنــا.واأخي.اأكرم,.
ومل.نُعــد.منلــك.�شيء.حتى.جميع.مالب�شنــا,.كل.�شيء.اأُتلف.داخل.املنزل,.ومل.يبَق.لنــا.اإال.اهلل,.ال.ندري.اأين.

نذهب؟...اأ�شبحنا.اأيتام.يف.العراء)3(«

)2(.المركز.القانوني.قابل.ال�شحية.في.قرية.الحظيرة.بمنزل.خالها.وكانت.المقابلة.في.يوم.ال�شبت.بتاريخ.2015/7/11م
)3(.مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.للطفلين.اأكرم.و�شقيقته.فاطمة.في.منزل.اأحد.اأقاربها.بعد.خروجها.من.م�شت�شفى.الجعدي.الطبي.بتاريخ.2015/7/11م.

الطفل.امل�شاب.اأكرم.جملي.جملي.)17(.�شنوات
احد.�شحايا.الق�شف.امل�شابني
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شهــود عيان:

• جميــل.حممــد.م�شلح.)25.عامــًا(:.اأفاد.بقولــه:."يف.ال�شاعة.الواحدة.بعد.�شالة.اجلمعــة.�شمعنا.�شقوط.	
اأول.�شــاروخ.يف.جبــل.قــروان.يبعــد.عنا.خم�شة.كيلــو.تقريبا.وال�شــاروخ.الثاين.�شقط.علــى.قرية.احلظرية.
وا�شتهــدف.منزلــني.اأحدهمــا.لـمجلــي.اأحمد.جملي,.واالآخــر.حل�شني.اجلــوزي.ودمرهما.تدمــريًا.�شامال.فوق.
روؤو�ــض.مــن.ي�شكنها.مــن.االأطفال.والن�شاء,.�شقط.علــى.اإثرها.اأطفال.ون�شاء.ورجال.ومل.يبــق.من.االأ�شرة.اإال.
ولــد.وبنــت.م�شابني,.كما.اأ�شيب.�شبعة.اآخرين.وقد.قمنا.بانت�شال.ال�شحايا.من.حتت.االأنقا�ض,.ومنهم.زوجة.
عبداهلل.اجلوزي.عفاف.وطفلها.الر�شيع.كان.يف.ح�شنها.عندما.انت�شلناهما,.وقد.قمنا.باإ�شعاف.اجلرحى.اإىل.
م�شت�شفــى.)جممــع.اجلعدي.الطبي(.وقمنــا.بعدها.بدفن.من.تويف.حتت.االأنقا�ض,.كمــا.دمر.الق�شف.البا�ض.
الذي.كان.م�شدر.رزق.عبداهلل.ح�شني.اجلوزي.وكل.�شيء.ميلكوه.داخل.املنزلني.باالإ�شافة.اإىل.ت�شرر.حوايل.

)17(.منزل.جماور.يف.القرية.من.�شدة.االنفجار)4(".

• ال�شاهــد/.اأحمــد.�شالــح.ح�شــن.اجلــوزي:.– 60.�شنــة.–.قريب.	
لعبــداهلل.اجلــوزي.اأفادنــا.بقولــه:."كنــت.يف.�شطح.منــزيل.و�شمعت.
ال�شربــة.االأوىل.و�شاهــدت.ال�شــاروخ.االآخــر..وهــو.يف.اجلــو.متجــه.
اإىل.قريــة.احلظــرية.و�شقــط.على.منــزل.عبداهلل.ح�شــني.اجلوزي,.
وتوجهت.اإىل.حمل.الق�شف.وقد.كان.املنظر.مروع.حيث.ُدمر.املنزلني.
بالكامــل.فوق.�شاكنيهمــا,.وقمنا.بالبحث.حتــت.االأنقا�ض.عن.اأختي.
وزوجهــا.واأوالدهــا.مــع.جريانهم.وانت�شلنــا.من.حتــت.االأنقا�ض.ابنة.
اأختي.منى.ح�شني.وكذلك.زوجة.عبداهلل.ح�شني.التي.كانت.حديثة.
الــوالدة.بطفلهــا.البالــغ.من.العمر.ع�شــرة.اأيام.وا�شمهــا.عفاف.علي,.
وا�شــم.املولــود.جنــم.الدين.عبــداهلل.الــذي.انت�شلناه.وهــو.يف.ح�شن.
اأمــه.كما.انت�شلنا.اختي.لطيفة.�شالح.اجلوزي.وابن.اأختي.طه.اأحمد.
ح�شني.وهو.م�شاب.وحالته.خطرية.ويرقد.حاليا.يف.امل�شت�شفى)5(.

إفادات رمسية من مستشفى اجلعدي الطبي:

عنــد.زيارتنــا.ملن.جنى.من.الق�شف.يف.هــذا.امل�شت�شفى,.�شاألنــا.الطبيب.املناوب.عن.احلــاالت.التي.ا�شتقبلها.

امل�شت�شفــى,.فاأكــد.لنا.اأن.امل�شت�شفى.ا�شتقبل.بع�شًا.من.امل�شابني.من.الق�شف.ومنهم.الطفل.اأحمد.اجلوزي.الذي.قام.

املركــز.القانــوين.بتوثيق.حالته,.كما.ا�شتقبــل.امل�شت�شفى.علي.�شالــح.العنجبة,.ونظرًا.خلطــورة.االإ�شابات.التي.

اأ�شيــب.بها,.مت.اإدخاله.اإىل.العناية.املركزة.وتــويف.فيها.بعد.اأربع.�شاعات,.كما.ا�شتقبل.امل�شت�شفى.بع�شًا.من.جثث.

القتلــى,.ونظــرًا.لعدم.وجود.ثالجة.يف.امل�شت�شفى.فقد.قام.اأهايل.القريــة.باإخراج.اجلثامني.وعلمنا.اأنهم.دفنوها.
يف.القرية.يف.نف�ض.تلك.الليلة.

وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل :
)4(.مقابلة.المركز.القانوني.لل�شاهد.في.اليوم.الثاني.للواقعة.بتاريخ.2015/7/11م.في.قرية.الحظيرة,.والذي.زودنا.باأ�شماء.ال�شحايا.القتلى.والجرحى.

)5(.مقابلة.المركز.القانوني.الأحد.اأقرباء.ال�شحايا.اأحمد.�شالح.الجوزي.في.يوم.ال�شبت.بتاريخ.2015/7/11م.في.قرية.الحظيرة.

اأ�شخا�ــض.اآخرين.مــن.اآهايل.
القرية.قابلهــم.املركز.القانوين.
واأفادونــا.بنف�ــض.ما.اأفــاد.به.من.
جنــى.من.الق�شف.ومــا.اأفادنا.به.
اأن. واأكــدوا. ال�شابقــني. ال�شهــود.
القريــة.ال.يوجد.فيها.اأو.بقربها.
اأي.مواقع.اأو.قوات.ع�شكرية.واأن.
جميــع.اأهــايل.القريــة.مدنيــني.

ومعظمهم.من.االأطفال.
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.املركز.القانوين. يوؤكد.اأن.كل.االأدلة.التي.وثقها.يف.هذا.الق�شف.ت�شري.اإىل.اأن.قوات.ال�شعودية..
وحتالفهــا.خرقت.قواعد.القانــون.الدويل.االن�شــاين.وارتكبت.جرمية.بحق.

مدنيني.اأبرياء.ت�شتلزم.امل�شائلة.وفقا.للقواعد.الدولية..

كما.اأن.قوات.ال�شعودية.وحتالفها.مل.تعلق.على.احلادثة.مع.اأن.عددًا.من.و�شائل.االعالم.املحلية.والدولية.

قد.ن�شرت.تفا�شيال.عن.الواقعة,.وهو.ما.يوؤكد.علمها.ب�شقوط.مدنيني,.وهذا.تاأكيد.على.جتاوزها.للقانون.الدويل.
االإن�شاين,.وارتكابها.جلرم.بحق.مدنيني.اأبرياء.ال.عالقة.لهم.باأي.نزاع..

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير
ملحق.رقم.)1(.اأ�شماء.وبيانات.ال�شحايا.القتلى.من.املدنيني.و�شور.لبع�شهم

ملحق.رقم.)2(.اأ�شماء.وبيانات.ال�شحايا.اجلرحى.من.املدنيني.و�شور.لبع�شهم

ملحق.رقم.)3(.بيانات.املن�شاآت.املدنية.املدمرة.واملت�شررة.جراء.الق�شف.و�شور.لبع�شها
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مكان.املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�شـــــــمم
التاريخالواقعة

اأيامطفلجنم.الدين.عبداهلل.اجلوزي1 2015/7/10احلظرية�شنحانقتيل10.
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيلة35اأنثىمنى.ح�شني.حممد.اجلوزي2
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيلة22اأنثىعفاف.علي.�شمالن3
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيل9طفلحممد.جملي.جملي.4
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيل13طفلزياد.جملي.جملي.5
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيل13طفلجملي.جملي..جملي.اأحمد.جملي6
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيلة17طفلةاإميان.جملي.جملي.7
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيل45ذكر.جملي.علي.جملي8
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيلة30انثىعائ�شة.جملي.جملي9
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيلة80اأنثىلطيفة.�شالح.ح�شني.جابر10
2015/7/10احلظرية�شنحانقتيل40ذكرعلي.�شالح.علي.العنجبة11

امللحق رقم )1(
أمساء وبيانات من قتل من األسرتني حتت أنقاض منازهلم التي دمرها القصف 

صور للقتلى األطفال حصلنا عليها من ناشطني

�شورة.الر�شيع/.
جنــم.الديــن.عبــداهلل.اجلوزي.
البالــغ.عمــره.10.اأيــام.والــذي.
قتل.مع.والدتــه.وهو.يف.ح�شنها.
حتت.االأنقا�ض.ب�شبب.الق�شف

�شــورة.للطفــل/.حممــد.جملــي.
جملي..9.�شنوات.

الــذي.قتل.حتــت.اأنقا�ض.منزله.
الذي.ا�شتهدفه.الق�شف
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مكان.املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�شـــــــمم
التاريخالواقعة

2015/7/10احلظرية�شنحانم�شاب28ذكراأحمد.اأحمد.ح�شني.حممد.اجلوزي1
2015/7/10احلظرية�شنحانم�شاب35ذكرعبداهلل.ح�شني.حممد.اجلوزي2
2015/7/10احلظرية�شنحانم�شاب10طفلطه.اأحمد.ح�شني.اجلوزي3
2015/7/10احلظرية�شنحانم�شابة20اأنثىحنان.ح�شني.حممد.اجلوزي4
2015/7/10احلظرية�شنحانم�شابة30اأنثىهناء.ح�شني.حممد.اجلوزي5
2015/7/10احلظرية�شنحانم�شاب17طفلاأكرم.جملي.جملي6
2015/7/10احلظرية�شنحانم�شابة13طفلةفاطمة.جملي.جملي7

امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني 

صور بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني

الطفل.امل�شاب/
.طه.احمد.اجلوزي.
عمره.)10(.�شنوات

امل�شاب/
مــن. يبلــغ. اأكــرم.جملــي.جملــي.

العمر.17.عامًا.
مــن.تبقى.مــن.اأ�شرته.مــع.اأخته.

فاطمة.13.عامًا
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امللحق رقم )3( املنازل التي دمرها القصف 

مكان.نوع.الدمار.وال�شررنوع.املن�شاأة.وا�شم.مالكهام
التاريخالواقعة

2015/7/10احلظريةتدمري.كلي.للمنزلمنزل/.عبداهلل.ح�شني.حممد.اأحمد.اجلوزي1
2015/7/10احلظريةتدمري.كلي.للمنزلمنزل/.جملي.جملي.اأحمد.جملي2
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.ح�شني.اأحمد.عامر3
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.�شليم.يحيى.الرجامي4
2015/7/10احلظريةت�شرر.بليغ.للمنزلمنزل/.اأحمد.عبداهلل.جملي5
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.علي.يحيى.حطرم6
2015/7/10احلظريةت�شرر.بليغ.للمنزلمنزل/.علي.ح�شني.اجلوزي7
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.لطف.اأحمد.حطرم8
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.حامد.علي.الرجامي9
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.عبداهلل.علي.الرجامي10
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.علي.ح�شني.الرجامي11
2015/7/10احلظريةت�شرر.بليغ.للمنزلمنزل/.هادي.العنجبة12
2015/7/10احلظريةت�شرر.بليغ.للمنزلمنزل/.ح�شني.علي.جملي13
2015/7/10احلظريةت�شرر.بليغ.للمنزلمنزل/.�شالح.اأحمد.العنجبة14
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.عبداهلل.عبداهلل.حطرم15
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.حممد.�شايف.اأحمد16
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.حممد.علي.العنجبة17
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.ح�شني.حممد.الرجامي18
2015/7/10احلظريةت�شرر.جزئي.للمنزلمنزل/.حممد.م�شلح.اأحمد19

مرت جراء القصف
ُ
صور للمنازل التي د

منزل. . من. تبقى. ما.

جملي. جملي. . ال�شحية.

ركامه. حتت. قتل. والذي.
مع.جميع.افراد.االأ�شرة.

منزل.
عبــداهلل.ح�شــني.اجلوزي..
الــذي.قتــل.فيــه.الطفــل.
املولــود.جنــم.الديــن.مــع.

والدته.عفاف



�شادر.عن
املركز.القانوين.للحقوق.والتنمية

اليمن.-.2015م


