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موقع القصف:

اإىل.ال�صم��ال.م��ن.مدينة.حج��ة.تقع.مديرية.املحاب�صة.الت��ي.يوجد.بها.اأحد.احل�ص��ون.االأثرية.واملعروف.

بح�ص��ن.ال�ص��رف،.وبجواره.توج��د.مدر�صة.ت�صمى.مدر�ص��ة.االأمني،.والتي.تبع��د.عن.�صور.احل�ص��ن.بحوايل.�صبعة.

اأمتار.تقريبا،.كما.يوجد.اأي�صًا.م�صجد.على.بعد.خم�صني.مرتًا.تقريبا.ي�صمى.م�صجد.اجلرد.واملعروف.مب�صجد.)اأبو.

قب��ع(،.والذي.ي�صم.مدر�صة.لتحفيظ.القراآن.وملحقات.امل�صجد،.هذه.االماكن.كانت.هدفًا.مبا�صر.لق�صف.طائرات.
ال�صعودية.وحتالفها.بعدة.�صواريخ.ٌقتل.فيها.العديد.من.املدنيني.وتدمرت.اعيان.ثقافية.واآثار.حممية..

تفاصيل القصف:

يف.ي��وم.اجلمع��ة.املواف��ق.2015/6/26م.واأثناء.خروج.امل�صلني.م��ن.امل�صاجد.بعد.اأدائه��م.ل�صالة.اجلمعة.

ق�صف��ت.الطائرات.احلربية.لل�صعودية.وحتالفه��ا.بعدة.غارات..مدينة.املحاب�صة.املكتظة.باآالف.ال�صكان.املدنيني.

م�صتهدفة.منطقة.اجلرد.الواقعة.يف.قلب.مدينة.املحاب�صة،.والهدف.ح�صن.اأثري.قدمي.)قلعة.تاريخية(.ي�صمى.

ح�صن.ال�صرف،.وم�صجد.اأبو.قبع.االأثري،.وبجوار.احل�صن.توجد.مدر�صة.للتعليم.االأ�صا�صي.ت�صمى.مدر�صة.االأمني.
ومنازل.املواطنني.

االماكن املستهدفة بعدة غارات خالل بضع دقائق توزعت كالتايل:

• ال�صرب��ة.االوىل.كان��ت.نح��و.م�صجد.اأبو.قبع.القري��ب.من.ح�صن.ال�ص��رف.االأثري،.والذي.يبع��د.عن.احل�صن.	
بح��وايل.خم�صني.مرتًا.فقط،.وهذا.امل�صجد.هو.من.امل�صاجد.االأثرية.التي.يتجاوز.عمرها.ثمامنائة.عام،.نتج.

عنها.تدمري.هذا.امل�صجد.تدمريًا.كليا.وتدمري.كل.ملحقاته.ومنها.مدر�صة.حتفيظ.القراآن..

• مدر�ص��ة.االأمني.التي.تقع.اأمام.ح�صن.ال�ص��رف.مبا�صرة.وال.يف�صل.بينهما.�صوى.�صاحة.�صغرية،.وهذه.املدر�صة.	
تتكون.من.جناحني،.االأول.يقع.باجتاه.ال�صرق.واالآخر.باجتاه.ال�صمال،.وقد.�صقط.احد.ال�صواريخ..يف.اجلناح.

ال�صمايل.للمدر�صة.فدمر.اجلناحني.معا..

• احلربي��ة..	 الطائ��رات. ا�صتهدفت��ه. ال�ص��رف:. ح�ص��ن.
ب�ص��اروخ.�صقط..يف.منت�صف.احل�صن.االأثري.فدمر.احد.
جوانبه..كليا.ومل.يتبق.منه.�صوى.بع�ض.االأطالل.االآيلة.
لل�صق��وط،.وه��ذا.احل�ص��ن.يحت��وي.عل��ى.اآث��ار.قدمي��ة.
طمره��ا.ركام.االأنقا�ض،،.كان.بداخ��ل.احل�صن.عدد.من.
احلرا���ض.املدنيني.دفنوا.حت��ت.ركام.املبنى.فهرع.النا�ض.
النقاذهم.فا�صتهدفهم.�صاروخ.اخر.و�صقط.العديد.منهم.

قتلى.وجرحى

–  عندما. .بالق��رب.م��ن.احل�ص��ن.منازل.�صغ��رية.منها.منزل.اأ�صرة.-هي��اف.عبد.الاله.لط��ف.اهلل.– 38.�صنة.
قابلناه.روى.لنا.واقعة.ا�صابة.اأ�صرته.وتدمري.منزله.فقال:

».�صق��ط.اأول.�ص��اروخ.بالقرب.من.منزلنا.بالقرب.م��ن.احل�صن.وال.يبعد.عنه.�صوى.ع�صرة.اأمتار.تقريبا،.ومن.

�صدة.وقوة.االنفجار.انهار.املنزل.بالكامل.على.روؤو�ض.من.به.من.اأ�صرتي.فاأ�صيب.ابني.حممد.البالغ.من.العمر.�صبع.

اأطالل.ح�صن.ال�صرف.االأثري.الذي.دمرته.الغارات.اجلوية
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�صنوات.باإ�صابات.بليغة.يف.الراأ�ض.ور�صو�ض.يف.جميع.اأنحاء.ج�صمه.،.كما.اأ�صيبت.زوجتي.ثابتة.علي.ح�صني.هبه.

البالغ��ة.من.العم��ر.)33.عاما(.باإ�صابات.بليغ��ة.يف.اليدين.والراأ�ض،.كما.اأ�صي��ب.اأوالدي.اأحمد.وحممد.يف.اأنحاء.
خمتلفة.من.اأج�صامهم.وقمت.باإ�صعافهم.اإىل.م�صت�صفى.املحاب�صة.والزالوا.يتلقون.العالج«

الغارة.االخرية..ا�صتهدفت.مواطنني.يف.مزرعة.احد.املواطنني.هربوا.من.منازلهم.القريبة.من.احل�صن.بعد.
الغارة.االوىل..ف�صقط.العديد.منهم.قتلى.وجرحى..منهم.الطفل.ا�صامة.زيد.املحب�صي..

األتقى.بوالد.الطفل.اأ�صامة.يدعى..زيد.اأحمد.�صغري.املحب�صي.)35(.عاما،.والذي.�صرد.املركز.القانوين.
لنا.كيف.اأ�صيب.طفله..قائاًل:

.»بع��د.خروجن��ا.من.امل�صج��د.الذي.عادة.تقام.فيه.�ص��الة.اجلمعة.�صاهدنا.الطائ��رات.احلربية.لل�صعودية.

وه��ي.تق�ص��ف.م�صجد.اجل��رد.املعروف.با�ص��م.م�صجد.اأب��و.ُقبع،.وكان.مع��ي.طفلي.اأ�صام��ة،.ثم.�صاه��دت.الطائرات.

تق�ص��ف.املدر�ص��ة.ثم.احل�صن.فهرع.النا�ض.اإىل.اإ�صعاف.من.كان.بالقرب.منهما،.وفجاأة.�صقط.�صاروخ.ثالث.ا�صتهدف.

احل�ص��ن.وامل�صعف��ني،.وبعد.ذلك.اأ�صرعت.اإىل.منزيل.الكائن.بالقرب.م��ن.امل�صجد.واأخرجت.بقية.اأوالدي.وزوجتي.

من.املنزل.اإىل.مكان.اآمن.لنحتمي.فيه.من.الق�صف،.وو�صلنا.اإىل.مزرعة.اأحد.اأهايل.القرية.ووجدنا.بع�ض.االأهايل.

يف.املزرعة.كانوا.قد.خرجوا.من.منازلهم.اإليها.خ�صية.الق�صف،.واأثناء.ذلك.�صمعنا.انفجارًا.كبريًا.يف.اآخر.املزرعة.
اأدى.اإىل.تناث��ر.ال�صظاي��ا.واالأحج��ار.الكبرية.
ب�صظي��ة. اأ�صام��ة. طفل��ي. اأ�صي��ب. وق��د. ج��دا،.
يف.اأعل��ى.راأ�ص��ه.ت�صبب��ت.يف.اقت��الع.ج��زء.م��ن.
جمجمت��ه.ودخل.على.اإثره��ا.يف.غيبوبة،.كما.
اأ�صيب��ت.زوجت��ي.ب�صظاي��ا.يف.دماغه��ا.ت�صببت.
يف.فقدانه��ا.الق��درة.ع��ل.النط��ق.وارجت��اج.يف.
امل��خ..واأ�صي��ب.اأطفال.اآخ��رون.ون�ص��اء،.فقمنا.
باإ�صعاف.طفلي.واالأطفال.االآخرين.مع.الن�صاء.
اجلريح��ات.اإىل.م�صت�صف��ى.املحاب�ص��ة،.ونظرًا.
خلط��ورة.اإ�صاب��ة.طفل��ي.فق��د.مت.اإحالتنا.اإىل.
م�صت�صف��ى.الثورة.العام.ب�صنعاء،.واأثناء.ما.كنا.
يف.�صي��ارة.االإ�صع��اف.الت��ي.خ�ص�صه��ا.م�صت�صفى.

حج��ة.لنق��ل.طفل��ي.اإىل.م�صت�صفى.الثورة.ب�صنعاء،.�صمعن��ا.�صوت.انفجار.يف.موؤخرة.�صي��ارة.االإ�صعاف.اأعطبها.عن.

العم��ل،.واأ�صيب.على.اإثرها.اأحد.اأف��راد.طاقم.االإ�صعاف،.واعتقد.اأن.االنفجار.كان.ناجم.عن.عبوة.نا�صفة.و�صعها.

احد.االرهابيني.،.مما.ا�صطرين.اإىل.اال�صتعانة.ب�صيارة.اأخرى.الأ�صعف.طفلي.اإىل.م�صت�صفى.الثورة،.وفور.و�صويل.

اإىل.امل�صت�صف��ى.مت.اإدخ��ال.طفل��ي.اإىل.غرفة.العناية.املركزة.التي.تويف.فيها.بعد.ثالث��ة.اأيام.من.اإ�صابته،.وقمت.
باإخراجه.من.امل�صت�صفى.واإعادته.اإىل.مديرية.املحاب�صة.ودفنه.فيها«)1(.

تاب��ع.حال��ة.الطف��ل.يف.م�صت�صفى.الثورة.باأمان��ة.العا�صمة.من��ذ.و�صوله.وحتى..املركز.القانوين.
مفارقته.للحياة،.ووثقنا.حالته.وهو.يف.العناية.املركزة،.كما.قمنا.بعمل.مقابلة.
م��ع.اأحد.العاملني.يف.ق�ص��م.العناية.املركزة.والذي.اأكد.لنا.اأن.حالة.الطفل.اأ�صامة.كانت.خطرة.جدا.منذ.و�صوله.
اإىل.امل�صت�صف��ى،.واأن.الط��ب.ال.ي�صتطيع.اأن.يقدم.ل��ه.�صيئا.الأنه.فقد.جزء.من.دماغه،.واأن.الطفل.يف.غيبوبة.تامة.

منذ.اأول.يوم.دخل.فيه.اإىل.العناية.املركزة.وحتى.وفاته..

)1(..مقابلة.المركز.القانوني.لوالد.ال�صحية.في.تاريخ.2015/6/27م.والم�صاركة.في.مرا�صيم.الدفن.والعزاء.بتاريخ.2015/6/30م.

�صورة.وثقها.املركز.القانوين.للطفل.اأ�صامة.زيد.املحب�صي
.اأثناء.ما.كان.يف.العناية.املركزة.مب�صت�صفى.الثورة.باأمانة.العا�صمة
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راف��ق..وال��د.الطف��ل.م��ع.جثم��ان..املركز.القانوين..
الطف��ل.»اأ�صام��ة.».م��ن.العا�صم��ة.
�صنع��اء.اإىل.م�صق��ط.راأ�ص��ه.يف.مدين��ة.املحاب�ص��ة.و�ص��ارك.يف.
مرا�صيم.ت�صييعه،.واطلع.على.حجم.الدمار.واال�صرار.الناجتة.

عن.الق�صف..

كم��ا.زار.الفريق.م�صت�صفى.املحاب�ص��ة.وم�صت�صفى.مدينة.

حج��ة.والذي��ن.زودوا.املركز.القانوين.بك�صوف��ات.حتتوي.على.
اأ�صماء.واأعمار.ال�صحايا.القتلى.واجلرحى.

))ح�صيل��ة.الق�صف.مقتل.اأربعة.مدنيني.بينهم.طفل.واإ�صابة.)17(.مدنيًا.بينهم.

�صتة.اأطفال.وخم�ض.ن�صاء،.كما.ت�صررت.املنازل.املحيطة.واملجاورة.الأماكن.�صقوط.
ال�صواريخ.اإ�صافة.اإىل.دمار.احل�صن.واملدر�صة.وامل�صجد.واملزرعة((

م��ن.خالل.توثيقه.للحادث��ة.بزيارة.املنطقة.امل�صتهدف��ة،.ومقابلة.الناجني.من.املركز.القانوين.
الق�ص��ف.و�صهود.العيان.واإفادات.اأه��ايل.ال�صحايا.والتقارير.الطبية.واالإفادات.
الر�صمية.يوؤكد.اأن.هذه.الواقعة.متثل.جرمية.حرب.ارتكبتها.ال�صعودية.وحتالفها.بحق.املدنيني.واالعيان.املحمية..

-.مل.تكن.هذه.هي.املرة.االأوىل.التي.تقوم.ال�صعودية.وحتالفها.بق�صف.املواقع.واحل�صون.االأثرية.وق�صف.

املدار���ض.وامل�صاج��د،.فقد.وثق.املرك��ز.القانوين.ع�صرات.الوقائع.التي.راح.�صحيته��ا.مدنيني.قتلى.وجرحى.جراء.

ا�صته��داف.املنازل.اأو.املن�صاآت.املدني��ة.اأو.املناطق.االأثرية.ومنها.على.�صبيل.املثال.ما.قامت.به.الطائرات.احلربية.

التابع��ة.لل�صعودي��ة.وحتالفه��ا.م��ن.ا�صته��داف.ل�صنعاء.بتاري��خ.12-.يوني��و.-.2015م.ب�صاروخ.دم��ر.اأربعة.منازل.

عل��ى.روؤو���ض.�صاكنيها.،.وتويف.حتت.االأنقا�ض.خم�صة.مدنيني.بينهم.طف��ل.وامراأة،.وقبل.ذلك.ا�صتهدفت.مقاتالت.

ال�صعودي��ة.وحتالفه��ا.مدينة.زبي��د.التاريخية.بتاريخ.5.-.ماي��و.-.2015م،.والتي.راح.�صحيته��ا.ع�صرات.املدنيني.

م��ا.بني.قتل��ى.وجرحى.وتدمري.م�صجد.اأثري.ومنازل.تاريخية،.وهذه.االنته��اكات.ُتعد.جرائم.يعاقب.عليها.وفقا.
للقانون.الدويل)2(.

..ن�ص��ت.الم��ادة.االأول��ى.من.اتفاقية.الهاي.عل��ى.)اأ-.الممتلكات.المنقولة.اأو.الثابت��ة.ذات.االأهمية.الكبرى.لتراث.ال�صعوب.الثقاف��ي.كالمباني.المعمارية.اأو. .)2(

الفني��ة.منه��ا.اأو.التاريخي��ة،.الديني.منها.اأو.الدني��وي،.واالأماكن.االأثرية،.ومجموعات.المبان��ي.التي.تكت�صب.بتجمعها.قيمة.تاريخي��ة.اأو.فنية،.والتحف.

الفني��ة،.والمخطوط��ات.والكت��ب.واالأ�صياء.االأخ��رى.ذات.القيمة.الفني��ة.والتاريخية.واالأثري��ة،.وكذلك.المجموع��ات.العلمية.ومجموع��ات.الكتب.الهامة.

والمحفوظ��ات.ومن�صوخ��ات.الممتلكات.ال�صابق.ذكره��ا.ب-.المباني.المخ�ص�صة.ب�صفة.رئي�ص��ة.وفعلية.لحماية.وعر�ض.الممتل��كات.الثقافية.المنقولة.

والمبينة.في.الفقرة.)اأ(.كالمتاحف.ودور.الكتب.الكبرى.ومخازن.المحفوظات.وكذلك.المخابئ.المعدة.لوقاية.الممتلكات.الثقافية.المنقولة.المبينة.في.

الفقرة.)اأ.(في.حالة.نزاع.م�صلح.ج-.المراكز.التي.تحتوي.على.مجموعة.كبيرة.من.الممتلكات.الثقافية.المبينة.في.)اأ،ب،.والتي.يطلق.عليها.ا�صم.)مراكز.
االأبنية.التذكارية(.

ون�ص��ت.اتفاقي��ة.اله��اي.الثانية.لع��ام.1899،.واتفاقية.اله��اي.الرابعة.لع��ام.1907م،.واتفاقية.الهاي.لحماي��ة.الممتلكات.الثقافية.في.حال��ة.نزاع.م�صلح.

،،والم��ادة.)53(.م��ن.البروتوكول.االأول.التفاقيات.جنيف.االربع.على.اأنه.)تحظ��ر.االأعمال.االآتية.وذلك.من.دون.االإخالل.باأحكام.اتفاقية.الهاي.المتعلقة.

بحماي��ة.الثقاف��ة.ف��ي.حالة.الن��زاع.الم�صلح.المعق��ودة.بتاريخ.14.اأي��ار.1954.واأحكام.المواثي��ق.الدولية.االأخرى.الخا�ص��ة.بالمو�ص��وع.:.اأ.-.ارتكاب.اأي.من.
االأعمال.العدائية.الموجهة.�صد.االآثار.التاريخية.اأو.االأعمال.الفنية.اأو.اأماكن.العبادة.التي.ت�صكل.التراث.الثقافي.اأو.الروحي.لل�صعوب(.

ون�ص��ت.اتفاقي��ة.حماية.الت��راث.العالمي.والثقافي.والطبيعي.ل�صن��ة.1972م.المادة.)1(.منها.عل��ى.اأن.)االآثار:-.وهي.االأعم��ال.المعمارية.واأعمال.النحت.

والت�صوي��ر.عل��ى.المبان��ي.والعنا�صر.اأو.التكوينات.ذات.ال�صفة.االأثرية.والنقو�ض.والكهوف.ومجموعة.المعال��م.التي.لها.جميعا.قيمة.عالمية.ا�صتثنائية.
من.وجهة.نظر.التاريخ.اأو.الفن.اأو.العلم.

ولغر���ض.التعبي��ر.عن.الممتلكات.الثقافية.الم�صمول��ة.بالحماية.اأثناء.النزاع.الم�صلح.والتي.يعد.االعتداء.عليها.جريم��ة.حرب.،.اإذ.ن�صت.المادة.الثامنة.

م��ن.النظ��ام.االأ�صا�ص��ي.للمحكم��ة.الجنائية.الدولية.في.روما.عل��ى.اأن.).يكون.للمحكمة.اخت�صا���ض.في.ما.يتعلق.بجرائم.الح��رب.وال�صيما.عندما.ترتكب.

ف��ي.اإط��ار.خط��ة.اأو.�صيا�صة.عامة.اأو.في.اإطار.ارتكاب.وا�صع.النطاق.لهذه.الجرائم.ومنه��ا:.اإلحاق.تدمير.وا�صع.النطاق.بالممتلكات.واال�صتيالء.عليها.دون.اأن.

تكون.هنالك.�صرورة.ع�صكرية.تبرر.ذلك.وبالمخالفة.للقانون.وبطريقة.عابثة،.وتعمد.توجيه.هجمات.�صد.ال�صكان.المدنيين.ب�صفتهم.هذه.اأو.�صد.اأفراد.

مدنيين.ال.ي�صاركون.مبا�صرة.في.االأعمال.الحربية،.وتعمد.توجيه.هجمات.�صد.مواقع.مدنية،.وتعمد.توجيه.هجمات.�صد.المباني.المخ�ص�صة.لالأغرا�ض.
الدينية.اأو.التعليمية.اأو.الفنية.اأو.العلمية.اأو.الخيرية.واالآثار.التاريخية(.

املدين��ة. الأه��ايل. مقابلتن��ا. "عن��د.
واق��ارب.ال�صحاي��ا.اجلمي��ع.كان.يت�صائل.
ع��ن.�صب��ب.قي��ام.ال�صعودي��ة.وحتالفه��ا.
وق�ص��ف. والن�ص��اء. االأطف��ال. بقت��ل.
امل�صاج��د.واملدار���ض.واملواق��ع.االأثري��ة.
يف.املدين��ة.الت���ي.الت�صه��د.اي.نزاع��ات.
واليوج��د.فيه��ا.ماميك��ن.اأن.ميث��ل.هدف.

ع�صكري.؟!.



مالحق التقرير
ملحق.رقم.)1(.اأ�صماء.وبيانات.ال�صحايا.القتلى.من.املدنيني.و�صور.لبع�صهم

ملحق.رقم.)2(.اأ�صماء.وبيانات.ال�صحايا.اجلرحى.من.املدنيني.و�صور.لبع�صهم

ملحق.رقم.)3(.بيانات.املن�صاآت.املدنية.املدمرة.واملت�صررة.جراء.الق�صف.و�صور.لبع�صها
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املنطقة/.احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
املديرية

مكان.
التاريخالواقعة

ح�صن.املحاب�صةقتيل4طفلاأ�صامة.زيد.املحب�صي1
ال�صرف

2015/6/26

ح�صن.املحاب�صةقتيل40ذكرعلي.يحيى.ح�صني.املعمري2
ال�صرف

2015/6/26

ح�صن.املحاب�صةقتيل24ذكرطه.حممد.عبده.املحطوري3
ال�صرف

2015/6/26

ح�صن.املحاب�صةقتيل25ذكرمن�صور.حممد.عبده.املحطوري4
ال�صرف

2015/6/26

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني

صور لبعض الضحايا القتلى

�صورة.
ح�صل.عليها.املركز.القانوين.من.
زيد.املحب�صي.توثق.�صورة.طفله.
اأ�صامة.وهو.يف.غيبوبة.وم�صابًا.

يف.راأ�صه.
مب�صت�صفى.حجة

القانوين. املركز. وثقها. �صورة.

املحب�صي. زيد. اأ�صامة. للطفل.

اأثناء.ما.كان.يف.العناية.املركزة.

باأمانة. الثورة. مب�صت�صفى.
العا�صمة
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التاريخمكان.الواقعةاملنطقة/.املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريحة..30اأنثىاإلهام.ح�صني.املحب�صي1
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريحة..12طفلةن�صيم.اأحمد.حممد.املحب�صي2
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..20ذكرحممد.اإبراهيم.علي.املحب�صي3
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..60ُم�صناأحمد.�صغري.املحب�صي4
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريحة..30اأنثىب�صرى.يحيى.اأحمد.املحب�صي5
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..9طفلعبدامللك.�صرف.اأحمد.املحب�صي6
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..25ذكرحميد.من�صور.اأحمد.املحب�صي7
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..17طفلةب�صرى.عبدالرحمن.الهادي8
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..25ذكرعبدالباقي.اإ�صماعيل.الهادي9
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريحة..20اأنثىاأمة.الرحمن.اإ�صماعيل.الهادي10
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريحة..33اأنثىثابتة.علي.ح�صني.هبة11
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..7طفلحممد.هياف.لطف.اهلل.هبة12
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..3طفلاأحمد.هياف.لطف.اهلل.هبة13
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..30ذكرعلي.يحيى.اخلالد14
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريحة..35اأنثىاأمرية.عبا�ض.اخلالد15
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..7طفلعلي.ح�صني.املحطوري16
2015/6/26ح�صن.ال�صرفاملحاب�صةجريح..20ذكرحممد.ح�صني.ال�صمريي17

ملحق رقم )2(
أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني

صور لبعض الضحايا اجلرحى

اأ�صيب. ممن. جريح. طفل.
جراء.الق�صف
مت.توثيقها.

يف.م�صت�صفى.املحاب�صة

م�صن.جريح.ممن.اأ�صيبوا.
جراء.الق�صف.
مت.توثيقها.

يف.م�صت�صفى.املحاب�صة
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امللحق رقم )3(
بيانات املنشآت املدنية املدمرة واملتضررة

نوع.ال�صررنوع.املن�صاأةا�صم.املن�صاأةم
تدمري.كليمعلم.تاريخيح�صن.ال�صرف1
تدمري.�صبه.كليمن�صاأة.تعليميةمدر�صة.االأمني.2
تدمري.كليدار.عبادةم�صجد.اأبو.قبع.3
تدمري.�صبه.كليمن�صاأة.تعليميةمدر�صة.لتحفيظ.القراآن4
تدمري.جزئيمزرعةمزرعة.5
ت�صرر.بليغمنزل.�صكنيهياف.عبدالاله.لطف.اهلل.6
اأ�صرار.خمتلفةمنازل.�صكنية�صبعة.منازل.ملدنيني7

صور لبعض املنشآت املدنية املدمرة واملتضررة

�صورة.للمعلم.االأثري.)ح�صن.

ال�ص��رف(.وهو.مدم��ر.كليًا.وما.
تبقى.منه.اآيل.لل�صقوط

الت��ي. االأم��ني. ملدر�ص��ة. �ص��ورة.
ا�صتهدفها.ودمرها.الق�صف



�صادر.عن
املركز.القانوين.للحقوق.والتنمية

اليمن.-.2015م


