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املكان الذي مت قصفه واستهدافه: 

مدينــة �سنعــاء �لقدميــة  تعــد مــن �أقــدم و�أجمل 
�ملــدن �حل�ساريــة يف �لعــامل، وتتكــون هــذه �ملدينــة مــن 
�لبع�ــض  بع�سهــا  مــع  متال�سقــة  �سعبيــة  �سكنيــة  مبــاٍن 
، وقــد مت ت�سنيــف مدينــة �سنعــاء  بال�ســكان  مكت�ســة 
�لقدميــة �سمن �لرت�ث �الإن�ساين �لذي يعد ملكا للب�سرية 
جمعــاء من قبل منظمة �ليون�سكو �لتابعة لالأمم �ملتحدة 
يف �لعــام 1986م)1(، وقــد ��ستهدف �لق�ســف �جلوي �أحد 
�أحياءها �لو�قــع يف �جلهة �جلنوبية منها وبالتحديد يف 
حي �لقا�سمــي. �إن ��ستهد�ف هذه �ملدينة �لتاريخية يعد 

��ستهد�فًا للهوية �ليمنية وللرت�ث �الإن�ساين ككل.

6000 منزل بنيت قبل القرن احلادي عشر

و�سنعــاء �لقدميــة تقــع يف و�ٍد جبلي علــى �رتفاع 220 مــرت ماأهولة منذ 2500 عامًا وفيهــا 103 م�ساجد 
و14 حمامــا بخاريــًا تر�ثيــا و�أكــر مــن 6،000 منــزل مت ت�سييدهــا 
مــن �الآجر قبل �لقــرن �حلادي ع�سر. و�سبق ملدينــة �سنعاء �لقدمية 
جمــاورة  مو�قــع  ��ستهدفــت  غــار�ت  نتيجــة  باأ�ســر�ر  �أ�سيبــت  �أن 
�إىل  باليوني�سكــو  دفــع  �لــذي  �الأمــر  �لدفــاع،  بينهــا وز�رة  مــن  لهــا 
�لتنديــد بذلــك يف مايــو - �آيــار �ملا�ســي. كمــا �حتجــت »�ليوني�سكو« 
ب�ســدة لــدى تعر�ــض �سد مــاأرب يف 31 مايــو - �أيــار للق�ســف. و�أّكدت 
تقاريــر �إحلــاق �أ�ســر�ر ج�سيمة بجــدر�ن �ل�ســد �لتـي حفــرت عليها 
نقو�ــض قدمية تعود �إىل حقبة مملكة �سبــاأ. وكان متحف ذمار �لذي 

يحوي 12500 قطعة �أثرية تدمر ب�سكل كلي خالل �إحدى �لغار�ت قبل �أيام من ق�سف �سد ماأرب.

زمن وقوع القصف على مدينة صنعاء القدمية:  
عند �ل�ساعة 2:30 قبل فجر يوم �جلمعة بتاريخ 12/يونيو/2015م.

تفاصيل وقائع قصف مدينة صنعاء القدمية:

عند حو�يل �ل�ساعة �لثانية و�لن�سف بعد منت�سف �لليل من يوم �جلمعة �ملو�فق 2015/6/12م ��ستهدف 
�لطــر�ن �حلربــي �لتابع لل�سعودية وحتالفها حارة �لقا�سمي �إحدى حــار�ت مدينة �سنعاء �لقدمية و�لتـي تعد 
قلــب �ليمن وعا�سمتــه �ل�سياحية ومن �أهم �ملعــامل �الأثرية و�لتاريخية على م�ستوى �لعــامل، ��ستهدف �لق�سف 
�أربعــة منــازل  ملدنيــني بينهم نازحني من حي نقــم �لذي �سبق و�أن تعر�ــض لق�سف �ملقاتــالت �لتابعة لل�سعودية 
وحتالفها باأ�سلحة ذ�ت قوة تدمرية هائلة يف تاريخ 2015/5/11م ، كان لها �أثر يف تدمر كل �الأحياء و�ملنازل 
�ملحيطة بجبل نقم و�لقريبة منها، ومن تلك �ملنازل منزل �أ�سرة عبد�لقادر �لتـي نزحت �إىل منزل �أحد �أقاربهم 
يف �سنعاء �لقدمية يف حي �لقا�سمي، وبعد �أقل من �سهر من نزوح هذه �الأ�سرة مت ق�سف �سنعاء �لقدمية وتدمر 
�أربعــة منــازل من بينها �ملنــزل �لذي نزحت �إليه تلك �الأ�سرة �لتـي تتكون من �أب و�أم و�أربعة �أبناء، ظنا منهم �أن 

. http://whc.unesco.org/ar/list/385 ر�بط �ليون�سكو في �النترنت  )1(

منازل �سنعاء �لقدمية

�ملو�قــع  هــذه  ��ستهــد�ف  "�ن 
ينــدرج  و�لتاريخيــة  �الأثريــة 
�سمــن �لوقائــع �لتـــي يحا�ســب 

عليها �لقانون �لدويل"
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حرمة �سنعاء �لقدمية �لتاريخية �ستحميهم من �سو�ريخ وقنابل �لطر�ن �حلربي �لتابع لل�سعودية وحتالفها.

�ساروخ و�حد فقط �أ�سقطته �لطائر�ت �حلربية لل�سعودية وحتالفها على حي �لقا�سمي، ��سفر عنه تدمر 
�أربعــة منــازل وقتل خم�سة مدنيني ممن كانو� بد�خلها من بينهم �مــر�أة وطفل يبلغ من �لعمر 13 �سنة، ع�سر�ت 
�ملنازل �الأخرى ت�سررت ب�سبب �لق�سف ، و�متدت �الأ�سر�ر �إىل �إتالف �إحدى �ملز�رع �مل�سهورة يف هذه �ملدينة )ب�ستان 

�لقا�سمي( �لتـي كانت يزرع فيها بع�ض �أنو�ع �خل�سار وتقتات منها �أربع �أ�سر فقدت م�سدر دخلهم �لوحيد.

�نتقــل �إىل حارة �لقا�سمي �سباح يــوم �جلمعة وعاين �ملنازل �ملركز �لقانوين للحقوق و�لتنمية 
�ملدمــرة و�ساهد �أهايل �حلارة يقومــون بعملية �لبحث حتت 
�الأنقا�ــض ، وقام بتوثيق هذه �جلرمية بالتقاط �ل�سور �لفوتوغر�فية ومقاطع �لفيديو و�سهاد�ت �سهود �لعيان 

و�سهاد�ت �أقارب �ل�سحايا و�إفاد�ت ر�سمية.

شهود عيـــــان: 

• �ل�ساهد عبد�هلل مهدي ع�سبة يبلغ من �لعمر 23 عامًا: �أفاد �أنه عند �ل�ساعة �لثانية و�لن�سف تقريبا 	
بعــد منت�ســف �لليل �سمع �سوت �لطائرة �حلربية حتلق يف �الأجو�ء، وما هــي �إال حلظات حتى �سمع �نفجار 
�ســاروخ يف مــكان مــا بالعا�سمة بعيد عنهم ال يعلم �أيــن �سقط بالتحديد، وبعدها مبا�ســرة �أطلقت �لطائرة 
�حلربيــة �ساروخــا �آخر علــى حارتهم ف�سقط على منــازل )�آل عبد�لقــادر( يف حارة �لقا�سمــي �لكائنة يف 
�سنعــاء �لقدميــة، و�سمع �ســوت �نهيار وتهدم �ملنــازل، و�سعر باهتــز�ز منزلهم وتك�سر �لنو�فــذ، كما �سقطت 

بع�ــض �ل�سقوف وت�سققــت �جلدر�ن من �ســدة �ل�سربة، 
وقــال: » فخرجنا على �إثرهــا من �ملنازل خ�سية تكر�ر 
�لق�ســف وتهــدم �ملنــازل علــى روؤو�سنــا، وبعدهــا ر�أينا 
�لنا�ض يهرعــون �إىل مكان �لق�ســف الإنقاذ �الأهايل من 
حتــت �الأنقا�ض، وقمنــا بالبحث عن �ل�ســكان و�نت�سلنا 
رجــاًل طاعنًا يف �ل�سن  بعد �ســالة �لفجر لكنه تويف فور 
�نت�ساله مــن حتت �الأنقا�ض متاأثــرً� بجروحه، و��ستمر 
�لبحــث ووجدنــا جثــة �مــر�أة حامــل �نت�سلناهــا عند 
�ل�ساعــة �لعا�سرة �سباحا، �أما بقية �جلثث فلم جندها 
�إال بعــد غــروب �سم�ض ذلك �ليوم، وقــد نتج عن �سقوط 

هــذ� �ل�ســاروخ تدمر �أربعة منازل وت�سرر جميــع �ملنازل �ملجاورة لها وعددها )6( منــازل باأ�سر�ر كبرة كما 
�أنهارت �ملنازل �إىل ب�ستان �خل�سرو�ت مما �أدى �إىل تلف �لب�ستان )2(. 

• �ل�ساهدة/ لطيفة مهدي ع�سبة  - 40 عامًا -  قالت لنا: »�أنه عند �ل�ساعة �لثانية من فجر �ليوم �سمعت 	
�ســوت �لطائــرة وكان �ل�ســوت مرتفعا جد�، ��ستيقظت من �لنوم وهربت �أنــا و�أ�سرتي �إىل �لدور �الأ�سفل من 
�لبيت، �سعرت بهزة �الأر�ض وغبار �نت�سر يف بيتنا، ومل ن�ستطع �لتنف�ض ما جعلنا نخرج من �لبيت زحفًا على 
�الأر�ــض مــع �أطفالنا وقد كان يف منزلنا �أربــع �أ�سر بينهم �سبعة �أطفال وثالث ن�ســاء،، وقد تك�سرت �لنو�فذ 

وت�سققت �ملنازل ومنها منزلنا)3(.

• �ل�ساهد/ ه�سام �سليم �حمد �لكد�ض - 19عامًا:  قال »كنت د�خل منزلنا �ملجاور ملنازل )�آل عبد�لقادر( 	
مقابلة  �لمركز �لقانوني للحقوق و�لتنمية لل�ساهد بتاريخ 12يونيو 2015م   )2(

)3( مقابلة  �لمركز �لقانوني للحقوق و�لتنمية لل�ساهدة في حي �لقا�سمي �سنعاء �لقديمة يوم 2015/6/12م.

و�أتلفت ما كان  �لب�ستان  �نهارت على  �لتي  �ملنازل  �أنقا�ض 
فيه من خ�سرو�ت
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�سمعــت �سوت �لطائــرة و�مل�ساد�ت �الأر�سية، وبعدها بلحظات �سعرت باهتــز�ز كبر جر�ء �سقوط �ل�ساروخ 
علــى �ملنازل �ملجاوزة ملنــزيل، هرعت  للخارج مع �أ�سرتي �ساهدت �لدمار �لــذي �أحدثه �ل�ساروخ على منازل 

)عبد�لقادر �ملن�ســور و�إخو�نه(، حينها هرعنا 
مع �أهــايل �حلــارة النت�سال �جلثــث، ومتكنا من 
�نت�ســال جثــة بعــد �سالة �لفجــر وكانــت جثة  
حتــت  �لبحــث  و��ستمــر  عبد�لقــادر،  �سوقــي 
�الأنقا�ــض �إىل �أن وجدنــا جثة زوجــة ح�سن 
حتــى  �لبحــث  يف  و��ستمرينــا  عبد�لقــادر، 
وجدنــا جثتــي عبــد�هلل وح�ســن عبد�لقادر، 
�أ�سيــب �هايل �حلــارة بخوف ورعب �سديدين 
ر، و�أغلب منازل �حلارة ت�سررت من �سدة �نفجار 
�ل�ساروخ ومنها منزيل �لذي حلقه �أ�سر�ر كبرة 

   .)4(

• �ل�ساهد/ حممد �حمد حجر - 46 عامًا  �أحد �ساكني حارة �لقا�سمي )�سنعاء �لقدمية( قال لنا: "�سمعت 	
�ســوت �نفجــار ل�ساروخ بعيد يف �حد �حيــاء �لعا�سمة ، وبعدها �سمعت �سوت �ســاروخ �آخر مير فوق منازلنا 
و�سعــرت بهــزة على �إثر �سقوط �ل�ســاروخ و�أ�سرعت بعدها �إىل حمل �سقوطه، ور�أيتــه قد دمر �أربعة منازل 
كاملــة علــى روؤو�ــض �ساكنيها وجميعها تتبــع )�آل عبد�لقــادر(، وكان بد�خلها خم�سة �أ�سخا�ــض من �سمنهم 
�مــر�أة وطفــل وقد حاولنــا �إنقاذهم ومل ن�ستطع،  وكنــا ن�سمع �أ�سو�تا حتت �الأنقا�ــض الأ�سخا�ض ي�ستغيثون 

ومل نتمكن من �إنقاذهم كان �لو�سع ماأ�ساوي جد� �نها جرمية ب�سعة")5(،

• �ل�ساهــدة/ كرميــة عبد�حلميد علو�ض - 35 عامــًا -  من �أهايل �حلي قالت: "�سمعــت �أ�سو�تًا للطائر�ت 	
ب�سكل غر طبيعي، وفجاأة �سمعت �سوتًا خميفًا ي�سبه �ل�سفر، عندها �سعرت بهزة قوية و�سغط هو�ئي كاد 
�أن يع�ســف بــي وعائلتي ب�سبــب �سقوط �ساروخ على منــزل �سوقي عبد�لقادر، ومنزل عبــد�هلل عبد�لقادر، 
ومنــزل ح�ســن عبد�لقادر، ومنــزل حبيبة عبد�لقــادر.  قتل �الأب عبد�لقــادر ح�سن، و�بنــه ر�ساد وكذلك 

�سخ�ض من منزل ح�سن �لذي تويف مع زوجته، و�سوقي �أي�سًا تويف حتت �أنقا�ض منزله)6(.

• جماهــد �لغيل - �أمــني عامًا �ملجل�ض �ملحلي ملديرية �سنعاء �لقدمية �أفــاد قائال: »عند �ل�ساعة �لثانية 	
و�لن�ســف قبل فجر يــوم �جلمعة بتاريخ 2015/6/12م كنت نائما يف منــزيل يف �سنعاء �لقدمية، و�سمعت 
�ســوت �نفجــار �سديد �هتزت معه م�ساكن �سنعاء وعلمت �نه �سقط  �ساروخ يف حارة �لقا�سمي، فتوجهت فورً� 
�إىل مــكان �سقــوط �ل�ساروخ، و�ساهدت �خلر�ب و�لدمار �لذي �أحدثه ذلك �ل�ساروخ الأربعة منازل تعود الآل 
عبد�لقــادر �ملن�سور، بد�أ �لعمل فورً� النت�سال �جلثث من حتت �الأنقا�ض، و��ستمر �لبحث حتى غروب �سم�ض 

ذلك �ليوم، �جلثث �لتـي �نت�سلناها من حتت �الأنقا�ض هي جثث ثالثة رجال وجثة طفل و�مر�أة.

ردود أفعـــــال: 

)4( مقابلة  �لمركز �لقانوني للحقوق و�لتنمية لل�ساهد في حي �لقا�سمي �سنعاء �لقديمة يوم 12يونيو2015م.
)5( مقابلة  �لمركز �لقانوني للحقوق و�لتنمية لل�ساهد في حي �لقا�سمي �سنعاء �لقديمة يوم 12يونيو 2015م.

)6( مقابلة  �لمركز �لقانوني للحقوق و�لتنمية لل�ساهدة �سبيحة يوم 12 يونيو 2015م.

�سورة ح�سل عليها �ملركز من �الهايل �للذين �ساركو� يف �نت�سال �ل�سحايا
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املنظمات الدولية

»�ليون�سكــو« و�سفــت �سنعاء �لقدمية باأنها »و�حــدة من �أقدم جو�هر« �حل�ســارة �الإ�سالمية. ومن جهتها، 
قالــت �ملديرة �لعامة للمنظمة )�إيرينــا بوكوفا( يف بيان لها �أن هذ� �لتدمر لن يوؤدي �سوى �إىل مفاقمة �لو�سع 
�الإن�ســاين وكررت دعوتها لكافــة �الأطر�ف الحرت�م وحماية �لرت�ث �لثقايف باليمــن، معربة عن حزنها �لعميق 
خل�ســارة �الأرو�ح وكذلــك للتدمر �لذي حلق باأقدم جو�هر �حل�سارة �الإ�سالميــة،  وقالت �أنها �أ�سيبت بال�سدمة 
جّر�ء �سَور �ملنازل �لبديعة و�حلد�ئق �ملدّمرة، موؤكدة �أن �لقيمة �لتاريخية يف هذه �الأماكن �أ�سيبت باأ�سر�ر �أو 

تدّمرت ب�سكل ال ميكن �إ�سالحه)7(.

السعودية تنفي قصفها لصنعاء القدمية 

مــن جهتها نفــت �ململكة �لعربيــة �ل�سعودية -وهي �لتـي تقــود حتالفًا ع�سكريًا ي�سن غــار�ت على �ليمن- 
�الإغارة على �لو�سط �لتاريخي للعا�سمة �سنعاء.

و�ســّرح �ملتحــدث با�ســم �لتحالف �أحمــد �لع�ســري: قائال »بالتاأكيــد مل ن�ســن �أي غارة د�خــل �ملدينة«، 
م�سيفــا: »نعــرف �أن هــذه �ملو�قع مهّمــة للغاية«  يف �إ�ســارة �إىل �ملدينة �لقدمية يف �سنعــاء �ملدرجة على الئحة 

منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )يوني�سكو( للرت�ث �لعاملي.

القانون الدويل العام والقانون الدويل االنساني العريف: 

من �النتهاكات �خلطرة للقو�نني و�الأعر�ف �ل�سارية على �ملنازعات �لدولية �مل�سلحة يف �لنطاق �لثابت   
للقانون �لدويل :

» تعمــد توجيــه هجمــات �سد �ل�ســكان �ملدنيني ب�سفتهــم هذه �أو �ســد �أفر�د مدنيــني ال ي�ساركون 
مبا�ســرة يف �الأعمــال �حلربيــة. وتعمد توجيــه هجمات �سد مو�قــع مدنيــة ، �أي �ملو�قع �لتـي ال 
ت�ســكل �أهد�فــًا ع�سكريــة مثل �ملنــازل و�ل�سقــق �ل�سكنيــة ودور �لعبــادة و�مل�ست�سفيــات و�ملد�ر�ض 

و�ملن�ساآت �لثقافية و�الثار �لتاريخية .

مــن خــالل ما وثقه من �دلــة ي�ستطيع �أن يوؤكد �أن قــو�ت �ل�سعودية  �ملركز �لقانوين للحقوق و�لتنمية 
وحتالفها قد خرقت قو�عد �لقانون �لدويل و�رتكبت جرمية حرب 
با�ستهد�فهــا جتمــع مــدين ومباين مدنيــة يف مدينة �سنعــاء �لقدمية بالق�ســف بالقنابل و�ل�سو�ريــخ �ملوجهة، 
و�لتـــي نتــج عنها تدمر �ملنازل �الأثريــة وقتل �ملدنيني، وكل �ملوؤ�سر�ت توؤكد باأنها تعمــدت ��ستهد�فهم، فلم يكن 
هناك �أي �حتمال ولو ب�سيطا باأن تق�سف مدينة �سنعاء �لقدمية، �إذ ال يوجد فيها �أي هدف ع�سكري، و�ملوؤ�سف 
�أن قــو�ت �ل�سعوديــة وحتالفهــا مل تربر �رتــكاب هذه �لو�قعة باأنهــا خطاأ غر مق�سود كما هــي عادتها، بل نفت 
�رتكابها لهذه �لو�قعة مع �أنها مع حتالفها هي من تفر�ض حظرً� جويا على �الأجو�ء �ليمنية وال ميكن �أن حتلق 
طائــرة يف �الأجــو�ء �إال مبو�فقتها، فاالأدلة قائمة على قيامها بارتكاب هــذه �لو�قعة رغم �أنها قد زعمت مر�رً� 
قيامها باتخاذ كل �الإجر�ء�ت �ملمكنة حلماية �ملدنيني، وهذ� �لزعم خالفًا ملا ورد من �أدلة توؤكد قيامها بعك�ض 
ذلك، فاملركز �لقانوين و�لعديد من �ملنظمات �لدولية و�ملحلية وثقت قيامها بارتكاب وقائع مماثلة با�ستهد�ف 

)7( بيان ن�سرته �ليون�سكو على موقعها �الإلكتروني وتناقلته �سفحات �لتو��سل �الجتماعي بتاريخ 2015/6/12م.
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متعمد للمدنيني يف مناطق خمتلفة من �ليمن.

مل تكــن �ملــرة �الوىل �لتـي ت�ستهــدف �لطائر�ت 
و�ملناطــق  �الثــار  وحتالفهــا  لل�سعوديــة  �حلربيــة 
�لتاريخية �ليمنيــة، فقد وثق �ملركز �لقانوين عمليات 
��ستهدفــت �لعديــد مــن �ملن�ســاآت �ملحميــة باتفاقيــات 
دوليــة، مــع �أنهــا مل ت�ستخــدم الأغر��ــض ع�سكرية مما 
يوؤكد �أن �ال�ستهــد�ف ممنهج، وهذ� يجعل قيامها بذلك 

جرمية حرب وفقا للقانون �لدويل)8(.

)8(  ن�ســت �تفاقيــة الهــاي �لثانيــة لعــام 1899، و�تفاقية الهاي �لر�بعة لعــام 1907م، و�تفاقيــة الهاي لحماية �لممتلــكات �لثقافية في حالــة نز�ع م�سلح 
،،و�لمــادة )53( مــن �لبروتوكــول �الأول التفاقية جنيف �الأربع على �أنه:)تحظر �الأعمال �الآتية وذلك مــن دون �الإخالل باأحكام �تفاقية الهاي �لمتعلقة 
بحمايــة �لثقافــة فــي حالة �لنــز�ع �لم�سلح �لمعقــودة بتاريخ 14 �أيــار 1954 و�أحكام �لمو�ثيــق �لدولية �الأخرى �لخا�ســة بالمو�ســوع : �أ - �رتكاب �أي من 

�الأعمال �لعد�ئية �لموجهة �سد �الآثار �لتاريخية �أو �الأعمال �لفنية �أو �أماكن �لعبادة �لتي ت�سكل �لتر�ث �لثقافي �أو �لروحي لل�سعوب(.
- ن�ســت �تفاقيــة حمايــة �لتــر�ث �لعالمــي و�لثقافي و�لطبيعــي ل�سنــة 1972م �لمادة )1( منهــا على �أن )�الآثــار:- وهي �الأعمــال �لمعماريــة و�أعمال �لنحت 
و�لت�سويــر علــى �لمبانــي و�لعنا�سر �أو �لتكوينات ذ�ت �ل�سفة �الأثرية و�لنقو�ض و�لكهوف ومجموعة �لمعالــم �لتي لها جميعا قيمة عالمية ��ستثنائية 

من وجهة نظر �لتاريخ �أو �لفن �أو �لعلم(.

�لقدميــة  �سنعــاء  مدينــة  ��ستهــد�ف  �أن  •	
ي�ســكل  �الن�ســاين  �لــرت�ث  قائمــة  يف  �ملدرجــة 
�لثقافيــة  �الأعيــان  خرقــا التفاقيــات حمايــة 
و�أماكــن �لعبــادة ومنهــا �تفاقيــة الهــاي لعــام 
باتفاقيات  �مللحــق  �الأول  و�لربوتوكــول   1907

جنيف �الأربعة.
مــن  و5  و4،  و3،   ،2 �ملــو�د  حظــرت  فقــد  •	
�تفاقيــة الهاي حلمايــة �ملمتلــكات �لثقافية يف 
حالة �لنــز�ع �مل�سلح تعري�ض هــذه �ملمتلكات �إىل 
�أي نــوع من �أنــو�ع �العتد�ء و�أكــدت على �سرورة 

�ملحافظة عليها.
�لربوتوكــول  مــن   53 �ملــادة  حظــرت  كمــا  •	
�الأول �مللحــق باتفاقيــات جنيــف �الربع توجيه 
�الأعمــال �لعد�ئيــة �ســد �الآثــار �لتاريخيــة، �أو 
�الأعمــال �لفنيــة، �أو �أماكن �لعبــادة �لتـي ت�سكل 

�لرت�ث �لثقايف �أو �لروحي لل�سعوب.
	�الأعمال �ملذكورة �أعاله ت�سكل جر�ئم حرب.



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( �أ�سماء وبيانات بع�ض �ل�سحايا �لقتلى من �ملدنيني و�سور لبع�سهم.

ملحق رقم )2( بيانات �ملن�ساآت �ملدنية �لتي دمرتها �لغار�ت �جلوية و�سور بع�سها.
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�ملنطقة/ �حلالة�لعمر�لنوع�ال�ســـــــمم
�ملديرية

مكان 
�لتاريخ�لو�قعة

حارة �سنعاء �لقدميةقتيل52ذكرعبد�هلل عبد�لقادر �ملن�سور1
�لقا�سمي

2015/6/12

حارة �سنعاء �لقدميةقتيل13طفلر�ساد عبد�هلل عبد�لقادر �ملن�سور 2
�لقا�سمي

2015/6/12

حارة �سنعاء �لقدميةقتيل57ذكرح�سن عبد�هلل �ملن�سور 3
�لقا�سمي

2015/6/12

حارة �سنعاء �لقدميةقتيلة�أنثىزوجة ح�سن عبد�لقادر 4
�لقا�سمي

2015/6/12

حارة �سنعاء �لقدميةقتيلذكر�سوقي عبد�لقادر 5
�لقا�سمي

2015/6/12

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى يف مدينة صنعاء القدمية

صور حصل عليها  املركز القانوني للحقوق والتنمية
من أهايل حي القامسي أثناء توثيقهم النتشال القتلى من حتت األنقاض 

من  �نت�سال عبد�هلل عبد�لقادر 
حتت �الأنقا�ض

�أحد �سحايا
�لق�سف �ل�ساروخي على مدينة 

�سنعاء �لقدمية    
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ملحق رقم )2(
مرتها الغارة اجلوية يف مدينة صنعاء القدمية

ُ
بيانات املنازل التـي د

نوع ��سم مالك �ملنزلم
�ملن�ساأة

تاريخ مكان �لو�قعة�ملديرية�ل�سرر
�لو�قعة

2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر كليمنزلمنزل  �سوقي عبد�لقادر 1
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر كليمنزلمنزل عبد�هلل يحيى عبد�لقادر �ملن�سور 2
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر كليمنزلمنزل ح�سن يحيى عبد�لقادر �ملن�سور 3
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر كليمنزلمنزل ح�سيبة  عبد�لقادر �ملن�سور 4
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر �سبه كليمنزل�حمد �ل�سياغي5
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر �سبه كليمنزلعبد�هلل �سالح عد�عد6
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر �سبه كليمنزل�سايف علي  �لكد�ض 7
2015/6/12حارة �لقا�سمي�سنعاء �لقدميةتدمر �سبه كليمنزلعلي �حمد �ل�سريحي 8

صور للمنازل التـي تدمرت يف مدينة صنعاء القدمية

�ملنازل �الأربعة 
وقد دمرها  

�لق�سف

�ملنازل  �نهيار  تو�سح  �سورة 
�الأربعة �لتي ��ستهدفها �لق�سف 

�إىل �لب�ستان 

موقع  هو  �ملنازل  بني  و�لفر�غ 
دمرها  �لتي  �الأربعة  �ملنازل 

�لق�سف

�ملنازل �الأربعة 
قبل �لتدمر



�سادر عن
�ملركز �لقانوين للحقوق و�لتنمية

�ليمن - 2015م


