
ق�صف حي ذمار القرن 
مدينة ذمار

بتاريخ 6 مايو 2015م 

تقرير حقوقي يوثق



قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
بتاريخ 6 مايو 2015م 

مدنية" �سكنية  �أحياء  على  "�لهجوم 



فهرس احملتويات

4 .......................................................................................... مكان االنتهاك : 

4 ............................................................................................. نوع االنتهاك:

4 ............................................................................................. جهة االنتهاك:

وصف وقائع االنتهاك :.................................................................................. 4

4 .............................................................................................. شهود عيان :

إفادات طبية:............................................................................................... 4

5 ......................................................... نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

5 ..................................... االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول4

مكان االنتهاك : 
حمافظة  ذمار �لو�قعة جنوب �سنعاء وتبعد عنها 100كم – و�لتي يقع يف جنوبها حي �سكني ي�سمى )ذمار �لقرن(. 

زمن االنتهاك  : يوم �لأربعاء �ل�ساعة 8:15 �سباحًا تقريبًا.
تاريخ االنتهاك : 2015/5/6م.

نوع االنتهاك:
ق�سف ب�سو�ريخ �لطري�ن �حلربي على منازل مدنية وتدمريها على روؤو�س �ساكنيها وقتل من فيها وتدمري من�ساآت 

مدنية وجتارية.
جهة االنتهاك:

�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لدول �لتي حتالفت معها وهي:-
)�لإمار�ت ، �لكويت، قطر، �لبحرين، م�سر، �ل�سود�ن، �لأردن، �ملغرب، �أمريكا(

وصف وقائع االنتهاك :
يف �سباح يوم �لأربعاء �ملو�فق 2015/5/6م ��ستيقظ �ل�سكان يف منطقة ذمار على �أ�سو�ت غار�ت �لطائر�ت �حلربية 
��ستهدفت  �لغار�ت  �ل�سهود، بع�س  �إفاد�ت  �ملدنية ح�سب  ��ستهدفت عدة مناطق يف  �لتي  لل�سعودية وحتالفها،  �لتابعة 
منازل يف حي )ذمار �لقرن( مما �أدى �إىل تدمري عدد منها وت�سرر منازل �أخرى باأ�سر�ر متفاوتة ، كما ��ستهدف �لق�سف 
�ل�سارع �لرئي�سي �لعام يف �ملدينة �لر�بط بني مدينتي )�سنعاء وتعز( �أثناء مرور �ل�سيار�ت و�ملو�طنني منه ، و�أ�سفر 
بكافة  )�لُبلك(  للطوب  �إىل  تدمري م�سنع  بالإ�سافة  �ملجاورة  �ملنازل  �لعديد من  �سقوط �سحايا مدنيني وتدمري  عن 

حمتوياته وتدمري �ساحنة نوع )د�يهات�سو( و�سيارة ودر�جة نارية .
و�لأ�سر�ر  �لإ�سابات  يف  و�لت�سبب  و�ملدنيني   �ملدنية  للمن�ساآت  �ملبا�سر  �ل�ستهد�ف  حالت  وّثق  �لقانوين  �ملركز   
�ملادية و�لنف�سية باإفاد�ت �ل�سهود و�إفاد�ت  �أهايل �ل�سحايا و�ل�سور �لفوتوغر�فية ومقاطع �لفيديو و�لتقارير �لطبية.

شهود عيان :
تطابقت �سهاد�تهم �لتي تفيد  ))�أنه  يف �ل�ساعة  8:15 �س من يوم �لأربعاء  �سمعو� عددً� من �لنفجار�ت �ملتتابعة 
�لتي كان لها �سوت هائل يف �أرجاء �حلي ، على �إثرها �سارعو� �إىل مكان �لنفجار�ت و�ساهدو� م�سنع �لطوب قد ق�سف 
و�سقط �ساحبه قتياًل، وكانت بجو�ره �بنته �لتي ل يتجاوز عمرها �لعامني  وقد جنت باأعجوبة، كما �ساهدو� �أج�ساد 
وقامو�  روؤو�سهم،  على  ُدمرت  �لتي  منازلهم  �أنقا�س  حتت  من  �نت�سالهم  مت  بع�سهم  �ل�سارع،  يف  ملقاة  �ل�سحايا  من  عدد 

باإ�سعاف �لع�سر�ت منهم ممن مل يتعرفو� على مالحمهم �إىل م�ست�سفى ذمار �لعام(( .
إفادات طبية:

�أفاد مدير مكتب �ل�سحة باملحافظة د/ حممد �جلماحي �أن ح�سيلة �لقتلى و�جلرحى بلغت )10( قتلى بينهم طفالن، 
و)10( جرحى، لفتًا �إىل �أن �لقتلى و�جلرحى مت توزيعهم على م�ست�سفيات �أخرى يف �ملدينة ، و�أن �مل�ست�سفيات
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تعاين من نق�س حاد يف �لدو�ء و�لكهرباء  و�لديزل، و�أن �حلالة �ل�سحية ماأ�ساوية نتيجة �حل�سار، وقد هب ع�سر�ت 
�ملو�طنني �إىل تلك �مل�ست�سفيات من تلقاء �أنف�سهم للتربع بالدم.   

نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
- �ل�سحايا:

 �ملركز �لقانوين وثق ما خّلفه �لق�سف من �سحايا ب�سرية و�أ�سر�ر حيث كانت ح�سيلته )10( قتلى بينهم طفلني 
و)10( جرحى مدنيني �أ�سيبو� بجروح متفاوتة وبع�سها حرجة. بياناتهم مف�سلة يف �مللحقني رقم)1( و)2( �ملرفق 

بهذ� �لتقرير.
-�لأ�سر�ر: 

 �أ�سفرت غار�ت �لق�سف عن تدمري )6( منازل ُدمرت ب�سكل كامل،  بالإ�سافة �إىل ت�سرر نحو )11( منزًل �أخرً� باأ�سر�ر 
متفاوتة، و تدمري م�سنع "�لطوب �لأ�سمنتي" بكامل حمتوياته،  وحتطم �ساحنة و �سيارة ودر�جة نارية.

االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
��ستهد�ف �ملدنيني و�لأحياء �ل�سكنية �ملدنية يعترب من جر�ئم �حلرب كونها من �حلالت و�لأعيان �ملحمية باتفاقية 
جنيف �لر�بعة و�لربوتوكول �مللحق بها، كما �أن وقائع �لنتهاك �لذي قامت به قو�ت �لتحالف �ل�سعودي ت�سري �إىل �أن 

تلك �لأعمال متثل جرمية �سد �لإن�سانية .
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تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار  طفلرميان ح�سني عمر �ل�سدي�س 1
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 17طفلعمر مانع علي �ل�سياين  2
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 22ذكرربيع عبده حممد �لرميي 3
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 25ذكرفي�سل عبد�هلل حممد �خللقي4
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 25ذكر�أحمد �أحمد علي �لقرين 5
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 26ذكرفرحان علي حممد �حلبي�سي6
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 27ذكرجالل عبد�هلل حممد �لعمدي 7
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار 28ذكرجميل حممد حفظ �هلل جعفر 8
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار   ذكرخالد حممد �أحمد بومة 9

2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار   ذكرجمهول 10

 الضحايا الذين ُقتلوا  يف حي ذمار القرن  بسبب قصف الطريان السعودي وحتالفه

 صور لبعض الضحايا القتلى
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رغد �حلبي�سي  هذه �لطفلة �أ�سيبت بجو�ر و�لدها 
�لذي  تويف ب�سبب ��ستهد�ف �لق�سف ملنزلهم

طفلة وو�لدها م�سابني جر�ء �لق�سف

 صور لبعض الضحايا اجلرحى

 الضحايا اجلرحى الذين أصيبوا  يف حي ذمار القرن  بسبب قصف الطريان السعودي وحتالفه

تاريخ االنتهاك اليوم مكان الواقعةاحملافظةاحلالة العمر النوعأمساء اجلرحى م
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�سابة �ستة �أ�سهر طفلةنور �لإميان حممد �سعد �حلد�ء1
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�سابة 2طفلةرغد فرحان علي �حلبي�سي2
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 4طفلمر�د حممد �سعد �حلد�ء 3
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 14طفلحممد عبد�لعظيم �ل�سغدري 4
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 18ذكرعبد�هلل حممد �لعر�مي 5
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 20�أنثىقبول �سعد �حلد�ء 6
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 25ذكرحممد �سعد �حلد�ء 7
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�سابة 30�أنثىفاطمة �سعد �حلد�ء 8
2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 35ذكريحيى حممد �ل�سريف 9

2015/5/06�لأربعاء ذمار �لقرنذمار م�ساب 35ذكرعبد�لعظيم حممد �ل�سغدري 10
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بيانات بعض املنازل اليت تدمرت وتضررت بسبب القصف

مكان �لنتهاكنوع  �لنتهاك�ل�سمم
ذمار �لقرن  -ذمار�إ�سابة بع�س �أفر�د �ل�سرة بجروح خفيفة  وتدمري نو�فذ وقمريات �ملنزلعلى ح�سني �حلاج1
ذمار �لقرن  -ذمارتدمري نو�فذ وقمريات  ثالثة منازل �إ�سابة�حد �أفر�د �ل�سرةعلي قايد �ملريدي2
ذمار �لقرن  -ذمارتك�سر زجاج �سيارته �لبيجو و�سقفهام�سعد �أحمد �لقرين3

ذمار �لقرن  -ذمارتدمري نو�فذ وقمريات منزلهاحاكمة حممد نا�سر يحيى4

ذمار �لقرن  -ذمارت�سقق بع�س جدر�ن �ملنزل وتدمري �لنو�فذ و�لقمريات وت�سرر �سقف �ملنزلعتيق يحيى �أحمد عبد�هلل �ليمني5

حممد حممد عاي�س �جلعدبي6

تدمري قمريات ونو�فذ �ملنزل و�لأبو�ب

تدمري جزئي لنوبة �حلر��سة يف حو�س �ملنزل

ت�سررغر�س �لقات

ذمار �لقرن  -ذمار

عبد �هلل �لزر�ري7

�إ�سابة �أفر�د �أ�سرته بجروح خفيفة

ت�سقق جد�ر �ملنزل �ملكون من دورين

حتطيم زجاج �ل�سيارة �ل�سالون

ك�سر �أبو�ب �ملنزل

ذمار �لقرن  -ذمار

ذمار �لقرن  -ذمارتدمري كلي لأربعة  �أبو�ب يف �ملبنى �لتابع لهعبد �هلل على يحيى �لذهب8

حممد �سعد �حلد�ء9
تدمري منزله ب�سكل كامل و تلف جميع ممتلكاته و�لأثاث �لذي كان باملنزل  

تدمري �سيارة كر�سيد� 

 �إ�سابة �أفر�د �ل�سرة �إ�سابات بالغة
ذمار �لقرن  -ذمار

10
ذمار �لقرن  -ذمارتدمري جزئي ملنزله و�ملكون من دورين معظمه يف دور �لبناء�أحمد بن �أحمد علي م�سعد

علي �حلبي�سي11

تدمري كلي مل�سنع �لبلك

تدمري غرف ��سرت�حة �لعمال

قتل �لعمال

تدمري �لقالب ديهات�سو برقم 19/3045

تدمري �ملنزل جزئيًا

ذمار �لقرن  -ذمار

ذمار �لقرن  -ذمارتدمري جزئي للديو�ن وت�سقق كامل ملنزله �ملكون من دورينعزية حممد �سالح �لرحمي12
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