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واقعة القصف:

»يف.ال�صاعــة.الثانية.والن�صف.تقريبا.بعــد.منت�صف.الليل.ليوم.الأحد.19.يوليو/.متوز.2015م.

كنــت.نائمــا.يف.جمل�س.بيت.�صاحبــي.خمتار.اأحمــد.الآن�صي،.�صمعنــا.اأ�صوات.حتليق.مكثــف.للمقاتالت.

احلربيــة.التابعة.لل�صعودية.وحتالفها،.ف�صمعت.خمتار.وهو.يجمع.عائلته.اإىل.�صالة.منزله،.فخرجت.

معهــم.ال�صالــة،.فوقع.ق�صف.يف.احلي.ال�صكني.الــذي.نحن.فيه،.ومن.�صدة.وهــول.النفجار.افرتقنا.من.

ال�صالــة،.وحــدث.انفجار.اآخر.وقع.جزء.منه.يف.املنزل.الذي.نحن.فيه،.ما.اأدى.اإىل.تدمري.املنزل.ب�صكل.

جزئــي،.وقعنــا.بني.الــركام.وحماولة.النجــاة،.اأنا.خرجــت.واأخرجت.معــي.�صهام.وعمــر.اأولد.خمتار.

واأ�صعفناهــم.اإىل.امل�صت�صفى.العام،.ورجعنا.لنبحــث.عن.زوجة.خمتار.بني.الركام.واأخرجناها.من.حتت.

الأنقا�ــس،.وقمنــا.بنقلهــا.اإىل.امل�صت�صفــى.ذاتــه.– م�صت�صفى.يرمي.احلكومــي.– فاأخربونــا.اأنها.فارقت.
احلياة...وهذا.ما.ح�صل«

عبــداهلل.نا�صــر.علي.العب�صــري.– �صديق.خمتــار.الآن�صي.– والــذي.كان.�صيفًا.عنده.يف.
ليلة.الق�صف.ثاين.اأيام.عيد.الفطر.املبارك.يوم.الأحد.املوافق.19.يوليو/.متوز.2015م.

فبالرغــم.مــن.اأن.قوانــني.احلــرب.ل.حتظــر.القتال.يف.املناطــق.احل�صرية،.حتــى.واإن.كان.وجــود.املدنيني.

يفر�ــس.اللتزام.الأكرب.على.الأطــراف.املقاتلة.يف.النزاعات.امل�صلحة.والغارات.اجلوية.وغريها.اأن.تبذل.اجلهد.

باأخــذ.احليطــة.من.حــدوث.خ�صائر.باملدنيــني.اأو.تلحق.اأ�صــرارًا.بالأعيــان.املدنية.كما.جــاء.يف.اتفاقية.جنيف.
والربوتوكولت.امللحقة.لها.

فمــا.مت.�صريانــه..هي.�صواريخ.قوات.التحالف.على.املدنيني.الأبرياء.وعلى.املن�صاآت.املدنية.منذ.بداية.اأول.

غارة.�صنتها.قوات.التحالف.على.اليمن.يف.26.مار�س/.اآذار.2015م.وحتى.اللحظة،.ن�صو�س.تلك.املواثيق.اأ�صبحت.
غري.�صارية.اأمام.تلك.الأج�صاد.امللطخة.بالدماء.والغبار.التي.يك�صوها،.واأمام.تلك.الأ�صالء.املتناثرة.واملتفحمة.

فرغــم.وجود.مع�صكــر.اللواء.)55(.حر�س.جمهوري.والذي.يبعد.عن.احلي.اثنــني.كيلو.مرت.تقريبًا،.اإل.اأن.
ذلــك.ل.يكون.مــربرًا.للق�صف.بالأ�صلحة.املتفجــرة.ذات.التاأثري.الوا�صع.
يف.حي.ماأهول.بال�صكان،.ب�صبب.ال�صرر.الذي.يلحق.باملدنيني.جراء.قوة.

تلك.الأ�صلحة..

))مــن.قاموا.بالنتهــاكات.اجل�صيمة.للقانون.الــدويل.الإن�صاين.

هــم.م�صئولــون.عــن.جرائم.حــرب،.فقــد.توفــرت.لديهم.نيــة.الإجرام.

والتخطيــط.امل�صبــق.باحلرب.علــى.اليمن،.وقامت.دول.اأخــرى.م�صاندة.

لهــم.وداعمــة.ت�صهــل.لهــم.�صــن.تلــك.العمليــات.بالدعــم.اللوج�صتي...

فاملركز.القانوين.يت�صاءل.عن.�صريان.اتفاقية.جنيف.والربوتوكولت.
امللحقــة.لهــا.بخ�صو�س.النزاعات.امل�صلحة.و�صريان..نظام.روما.املن�صــئ.للمحكمة.اجلنائية.الدولية.اإزاء.كل.هذه.

اخلروقات.التي.تقوم.بها.قوات.التحالف((.

التحقيــق. خــالل. مــن.
امليــداين.للمركــز.القانوين.مل.
يجد.ما.يربر..ق�صف.املكان.ول.
ميكــن.القــول.اأن.الق�صــف.كان.
ع�صوائي.نظرًا.لدقة.وحداثة.
ي�صتخدمهــا. التــي. الأ�صلحــة.
التحالف.والتـي.اأعلن.عنها.
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توثيق الواقعة:

يف.الثــاين.من.اأيام.عيد.الفطــر.املبارك.ال�صاعة.الثانية.والن�صف.ليل.يــوم.الأحد.املوافق.19.يوليو/متوز.

2015م.حلقت.طائرات.ال�صعودية.وحتالفها.ب�صكل.مكثف.فوق.حي.الكمب.ال�صكني.يف.يرمي.حمافظة.اإب،.وق�صفت.

بغارتــني،.وقبــل.هذه.الغارتان،.قامت.بالق�صف.على.مع�صكر.اللــواء.)55(.حر�س.جمهوري.باأربع.غارات،.امل�صافة.
التي.بني.املع�صكر.وذلك.احلي.ل.جتعل.وجود.اأي.احتمال.للخطاأ،.وذلك.لبعد.امل�صافة.بني.املع�صكر.وحي.الكمب...

قمنا.بالنزول.ملكان.الواقعة.رغم.ا�صتمرار.الق�صف.والغارات.اجلوية.على.املحافظات.والطرقات.و�صعوبة.
توفر.امل�صتقات.النفطية.جراء.احل�صار..

احلي.�صبه.مهدم.كليا،.النا�س.يف.حالة.هول.وذعر.مما.جرى،.بداأ.العديد.من.اأهايل.ذاك.احلي.�صاهدنا.
ينزحــون.منــه،.فاأمــام.كل.منزل.ن�صاهد.حقائــب.واأمتعة.ت�صتعد.للنزوح.عــن.احلي..كان.احلي.
مزدحــم.باملدنيــني.بعد.حماولة.اإخــراج.ال�صحايا.من.حتت.الأنقا�ــس...وعندما.قام.املركــز.باملتابعة.وامل�صاهدة.

لبع�ــس.ال�صــور.قبــل.النــزول.وبعــد.النــزول،.لحظ.

تواجــد.جتمــع.اأولئك.النا�س.يف.مــكان.الق�صف.– حي.

الكمــب.– كاأنهــم.ي�صاهــدون.مناظــر.�صياحيــة...لكن.

احلقيقــة.غــري.ذلــك!!.فهــم.ينظــرون.اآثــار.جرميــة.

الأ�صــالء. التحالــف... قــوات. طائــرات. ارتكبتهــا.

املتناثــرة.واجلثــث.املتفحمــة.حتت.تلــك.الأنقا�س...

كان.جتمعهم.عملية.اإنقاذ.واإ�صعاف.لل�صحايا...املباين.

هدمــت.متامــا...عندمــا.و�صلنا.للحــي...مل.ن�صتطع.اأن.

نتعــرف.علــى.�صيء.مــن.�صدة.الدمــار،.ولكنــا.علمنا.اأن.

اأهــايل.احلــي.اأنف�صهــم.مل.ي�صتطع.البع�ــس.اأن.يتعرف.

على.مباين.حيهم...فقد.طم�صت.مالمح.املباين.بح�صب.
مــا.�صاهدنــا.وبح�صب.ما.اأخربنا.البع�ــس،.فبعد.حلظات.من.انفجــار.ال�صواريخ..كان.الغبار.كثيــف،.وعندما.ذهبوا.
لالإنقــاذ.مل.ي�صتطيعــوا.اأن.يتعرفوا.على.منازل.اأهاليهم.وجريانهم.اإل.بعــد.دقائق.ب�صبب.كثافة.الغبار.والأدخنة.

املتولدة.من.�صقوط.وانفجار.ال�صواريخ.مبنازل.املواطنني..

بــني.ذلــك.الــركام.وجدنــا.مالب�ــس.عيدية.

– املمتلــكات. بالدمــاء. ملطخــة. وهــي. لالأطفــال.

اخلا�صة.دمرت....�صيارات.وبا�صات.اأ�صبحت.حتت.

الــركام.وبع�صهــا.فوقــه.مــن.قــوة.النفجــار...من.

خــالل.بحثنا.كان.املنظــر.يحكــي.الإدانة.الكربى.
�صد.قوات.التحالف.

.ال�صحايــا.مــن.القتلــى.واجلرحــى.ميلئــون.

امل�صفى...رجال.ون�صاء.واأطفال...القتلى.ملطخني.

بالدمــاء.والغبــار.يك�صوهــم.وجثــث.متفحمــة...
طم�صت.مالمح.الكثري.منهم...�صاهدنا.بع�س.اجلثث.بدون.روؤو�س.والبع�س.جمجمة.راأ�صه.اأ�صبحت.جموفة.خالية.

املواطنني.جراء.ق�صف. الذي.حلق.مبنازل. الدمار. جانب.من.
حي.الكمب.ال�صكني.– يرمي.

طفلة.قتلت.ونق�س.العيد.ما.زال.زين.فرحة.يديها.بالعيد
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مــن.الأع�صــاء..اأمــا.املنازل.فقــد.�صاهدنا.علــى.�صطحها.

العديــد.من.الثقوب.يف.كل.�صطح.اأكرث.من.12.ثقبًا،.وهو.

عبــارة.عن.مدخل.ملقذوفات.و�صواريخ.�صغرية.اأ�صقطتها.

الطائــرات.التابعــة.لل�صعودية.وحتالفهــا.لتقتل.�صكان.
تلك.املنازل.

التــي. للجرميــة. مــن.خــالل.بحثنــا.ومتابعتنــا.

ارتكبتها.طائرات.التحالف.ال�صعودي...�صاهدنا.اأطفال.

فقدوا.اأب�صارهم...�صماد.يغطي.اأعينهم...اأٌم.واأطفالها.

ذات.الأعمــار.املتقاربــة.علــى.اأر�صية.امل�صفــى...اإحدى.
اأطفالهــا..عمرهــا.خم�س.�صنوات...من.خــالل.متابعتنا.�صاهدنا.حلظــة.اإخراجها.من.حتــت.الأنقا�س...مل.يعرف.

املنقذون.وجودها.حلظة.حفرهم.اإل.بوا�صطة.�صفرية.�صعرها.

طفــٌل.اآخر.عمره.عامًا.ون�صف.تقريبًا.وجهه.كان.ملطخا.بالدماء...تعر�س.لبع�س.الإ�صابات.لكنه.جنى...
بجانبه.طفلة.اأكرب.منه.غائبة.عن.وعيها...مل.ي�صتطع.الطفالن.اأن.يدركا.ما.ح�صل!!

تفاصيل اجلرمية بروايات الضحايا والشهود:

"كنــت.نائمــا.يف.منزلنا.الكائن.بحي.الكمب.القريب.من.موقع.الق�صف"...»�صمعنا.اأ�صوات.حتليق.مكثف.

لطــريان.التحالــف.ال�صعــودي،.وكانت.حتلــق.ب�صكل.منخف�ــس.حينهــا...مل.يكن.هنــاك.اأي.اأ�صــوات.للم�صادات...

بعدها.تفاجئنا.بق�صف.على.احلي.يف.حوايل.ال�صاعة.الثانية.والربع.بعد.منت�صف.الليل،.تاأثرت.املنازل.من.�صدة.

ال�صربــة.والنفجــار،.من.�صدة.اخلوف.هرعنا.طلبًا.للنجاة.باأرواحنا.من.موقع.الق�صف،.بعد.ذلك.مت.الق�صف.مرة.

اأهايل.احلي.وهم.ينت�صلون.اجلثث.من.حتت.الأنقا�س

اأٌم.م�صنة.فوق.اإحدى.اأ�صرة.امل�صفى.ت�صرخ.بناتي.ماتني...والُذعر.ميالأ.�صموتها
مل.جند.للقرارات.املكفولة.بحق.الن�صاء.يف.النزاعات.امل�صلحة.واحلروب.اأي.اأثر.اإيجابي.اأمام.ذاك.ال�صوت..!!
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اأخرى،.قام.اأخي.فهد.حممد.الوجيه.باإخراج.عائلتنا،.اأما.اأنا.فذهبت.لإنقاذ.امل�صابني.وم�صاعدة.امل�صعفني.واإخراج.

ال�صحايا.من.حتت.الأنقا�س،.حينها.مل.اأكن.اأ�صتطع.اأن.اأعرف.ملن.هي.تلك.املنازل.املدمرة.وتعرفت.عليها.ب�صعوبة.

وهــي:.منزل.حممــد.النزهي.واأخوه.�صداد.النزهي.ومنــازل.اأخرى.لبيت.التالبي.ومنــزل.اآخر.ملحمد.اخلولين...

جميــع.مــن.كانــوا.يقومون.بعملية.الإنقــاذ.كانوا.ي�صرخــون.من.هول.ما.جــرى،.كان.منظرًا.مرعبــا....ن�صاء.حتت.
الأنقا�س،.اأ�صالء.وجثث.متفحمة«..

هكذا.كان.حديث/.ها�صم.حممد.الوجيه....اأحد.ال�صاكنني.يف.احلي.والذي.اأفاد.املركز..القانوين.بتلك.الأقوال

خالصـــــــــــــــــــة:

يف.حــوايل.ال�صاعــة.الثانيــة.والربــع.بعــد.منت�صــف.الليــل.مت.الق�صــف.بغارتني.علــى.حي.�صكنــي.من.قبل.

ال�صعوديــة.وحتالفهــا.على.منزل.حممد.�صعد.والــذي.ي�صكنه.مع.زوجته.�صعاد.علي.اجلنائــي.وثالثة.من.اأطفالها.

وابــن.اأختــه.الذي.كان.عندهم.يف.زيــارة.العيد...ويدعى.هــاين.عبداهلل.العن�صي.وقد.لقى.هــوؤلء.حتفهم.حتت.

الأنقا�ــس...اأمــا.بقيــة.اأولده.فقد.تعر�صــوا.لإ�صابات.خمتلفة.وقتــل.اأخوه..الآخر.�صداد.�صعــد.النزهي.وثالثة.

من.اأطفاله.اأما.زوجته/.�صلمى.عيا�س.واإحدى.بناتها.تدعى/.ر�صا.النزهي.تعر�صتا.لإ�صابات.خمتلفة.وهما.الناجيتني.

الوحيدتــني.من.الأ�صرة.ومل.ينجو.غريهن.من.اأ�صرته..خم�صة.منازل.وثــالث.�صيارات.دمرها.الق�صف.وتعود.ملجاهد.
علي.نا�صر.التالبي«.

خمتــار.اأحمــد.حممــد.الآن�صي.– تعر�س.منزلــه.لدمار.�صبه.كلــي،.وتعر�س.هــو.واأولده.لإ�صابات.خمتلفة.
حروق.و�صظايا.وك�صور...اأما.زوجته.فتحية.حممد.عبداهلل.املطري.قتلت.

العديــد.من.�صحايــا.الأ�صر.واملنازل.التي.تعر�صت.لالنتهاكات.و�صرنفقهــا.مبلحق.مرفق.بهذا.التقرير...وثقنا.
ذكرنا.فيه.اأ�صماء.القتلى.واجلرحى.واملنازل.واملحالت.واملدار�س.وغري.ها.مما.تعر�س.للدمار.والأ�صرار..

عند.نزولنا.مل�صت�صفى.يرمي.العام.اأفادنا.م�صدر.طبي.هناك.اأنه.و�صل.اإىل.طوارئ.امل�صت�صفى.ما.يقارب.)21(.

قتيــل.منهــم.)9(.اأطفــال.و)5(.ن�صاء.و)7(.رجــال.والبع�س.منهم.اأ�صــالء.متناثرة.والبع�س.جثــة.متفحمة،.كما.

ا�صتقبــل.امل�صت�صفى.)35(.م�صاب.اأغلبهم.اأطفال.وعددهم.)14(.طفاًل.و)9(.ن�صاء،.البع�س.ذوي.اإ�صابات.خطرة،.
ومت.نقل.البع�س.مل�صت�صفيات.اأخرى.

قام.بتوثيق.هذه.اجلرمية.التي.ارتكبتها.طائرات.قوات.التحالف.و�صرد.يف.هذا.املركز.القانوين.
التقريــر.ملخ�ــس.وتفا�صيــل.اجلرميــة.مع.اأدلتــه.وتفا�صيــل.لل�صحايــا.واملنازل.

واملن�صاآت.الأخرى.التي.تدمرت.وت�صرر.ب�صبب.الق�صف.

فهــل.ما.وثقناه.هو.احلقيقة.التــي.ل.ي�صتطيع.اأحٌد.الفرار.منها،.فالطائــرات.التابعة.لل�صعودية.وحتالفها.

ا�صتهدفــت.مدنيــني.ولي�س.كما.يحاول.الناطق.الع�صكري.لدول.التحالف.اإنــكاره.والإدعاء.باأنهم.مل.ي�صتهدفوا.اإل.

مع�صكــر.اللــواء.)55(.حر�س.جمهوري.مبنطقة.يــرمي؟.فالدمار.وال�صحايا.اأكرب.الأدلــة.والرباهني.لدح�س.تلك.
الإدعاءات.وعلى.املجتمع.الدويل.اأن.ينه�س.للدفاع.عن.حياة.الإن�صان.وحرمة.م�صكنه..



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..

ملحق.رقم.)3(.بع�س.املن�صاآت.املدنية.املدمرة.اأو.املت�صررة.جراء.الق�صف.و�صور.لبع�صها.
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التاريخمكان.الواقعةاملنطقة/.املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة2طفلةمنى.�صداد.�صعد.النزهي.1
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة3طفلة�صو�صن.�صداد.النزهي.2
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة4طفلةن�صيم.عدنان.ال�صعيبي3
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة5طفلةمرمي.�صداد.النزهي4
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل2طفل�صقر.عدنان.ال�صعيبي5
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل4طفلاأمري.ماجد.علي.ال�صويدي6
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل6طفل�صعد.حممد.�صعد.النزهي7
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل12طفلحممد.حممد.�صعد.النزهي8
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل16طفلر�صاد.حممد.�صعد.النزهي9
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة22انثىاإلهام.حممد.قا�صم10
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة28انثىفتحية.حممد.عبداهلل.الآن�صي11
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة30انثىجنالء.علي.حممد.الكهالين12
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة32انثىفتحية.حممد.عبداهلل.املطري13
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيلة35انثى�صعاد.علي.اجلنائي14
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل35ذكر�صداد.�صعد.علي.النزهي15
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل19ذكرهاين.عبداهلل.العن�صي16
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل20ذكرزياد.اأكرم.الفرزعي17
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل25ذكرماجد.علي.ال�صويدي18
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل38ذكرعبده.علي.غالب19
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل40ذكرحممد.�صعد.النزهي20
2015/7/19حي.الكمبيرميقتيل50ذكرعبده.�صعيد.الو�صابي21

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا القتلى من املدنيني وصور لبعضهم



ق�صف.حي.الكمب.ال�صكني.-.يرمي..بتاريخ.2015/7/19م10

المركز القانوني للحقوق والتنمية

املنطقة/.احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان.
التاريخالواقعة

اأ�صهرطفلةمالك.خمتار.الآن�صي1 2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب6.
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة2طفلةبيان.حممد.�صعد.النزهي2
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة2طفلة�صحر.خمتار.الآن�صي3
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة4طفلة�صمر.خمتار.الآن�صي4
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة5طفلةاإمارات.ماجد.ال�صويدي5
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة5طفلة�صهام.خمتار.الآن�صي6
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة5طفلةملوك.عبده.�صعيد7
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة11طفلةر�صا.�صداد.النزهي8
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة14طفلة�صيماء.خمتار.الآن�صي9
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب2طفلعمار.ماجد.ال�صويدي10
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة11طفلةوجدان.حممد.�صعد.النزهي11
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب13طفلعمر.خمتار.الآن�صي12
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب15طفله�صام.خمتار.الآن�صي13
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب16طفلحممد.عبده.�صعيد14
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب20ذكر�صمري.حممد.�صعد.النزهي15
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب22ذكرجار.اهلل.حممد.ال�صري16
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب23ذكرح�صني.علي.ح�صني.الدميني17
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب23ذكراأمري.عبده.�صعيد18
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب25ذكراإبراهيم.حممد.�صعد.النزهي19
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب30ذكروليد.علي.اأحمد.رجب20
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب32ذكرعبده.هي�صـان21
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب34ذكرعبداهلل.نا�صر.علي.العيفري22
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب40ذكرح�صن.يحيى.جابر23
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب40ذكرخمتار.عبداهلل.الآن�صي24
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب44ذكرعلي.حممد.مالح25
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صاب55ذكرعلي.حممد.قا�صم.الكهايل26
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة20انثىب�صرى.عبده.�صعيد27
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة25انثىاأمل.عبده.�صعيد28
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة30انثىبلقي�س.معاذ.العتمي29
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة33انثىنبيلة.حممد.عمر30
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة33انثىماجدة.�صعد.النزهي31
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة35انثى�صلمى.حممد.علي.عيا�س32
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة36انثىهناء.�صعد.النزهي33
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة38انثىاأني�صة.عو�س34
2015/7/19حي.الكمبيرميم�صابة60انثىمرمي.�صعيد.عبده.35

ملحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني وصور لبعضهم
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امللحق رقم )3(
املنازل  املدمرة 

تاريخ.الواقعةمكان.الواقعةنوع.ال�صررالعددنوع.املن�صاأةا�صـــم.�صاحب.املنزل.اأو.املمتلكات.اخلا�صةم

2015/7/19حي.الكمبتدمري.كلي5منزلجماهد.علي.نا�صر.التالبي1

2015/7/19حي.الكمبتدمري.كلي1منزل�صداد.�صعد.علي.النزهي2

2015/7/19حي.الكمبتدمري.كلي1منزلحممد.�صعد.علي.النزهي3

2015/7/19حي.الكمبتدمري.كلي1منزلخمتار.اأحمد.حممد.الآن�صي4

2015/7/19حي.الكمبتدمري.كلي1منزلحممد.اأحمد.اخلولين5

2015/7/19حي.الكمبتدمري.كلي3�صياراتجماهد.علي.نا�صر.التالبي6

صور لبعض املنازل املدمرة 



�صادر.عن
املركز.القانوين.للحقوق.والتنمية

اليمن.-.2015م


