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مكان الواقعة:

.منطق��ة.جوب.مبحافظة.عمران.يوجد.بها.�صوقني.يرتادها.املواطنون.للت�صوق.وق�صاء.حاجياتهم,.االأول.

ي�صم��ى.�ص��وق.النوم.والثاين.�صوق.تق��ي,.ومنطقة.جوب.تبعد.عن.مركز.مدينة.عمران.م��ن.ال�صمال.حوايل.)10(.
كم.على.اخلط.العام.الرابط.بني.حمافظتي.�صعدة.وعمران.التي.تبعد.عن.العا�صمة.�صنعاء.حوايل.)50(.كم..

ال�صاع��ة.اخلام�صة.م�ص��اء.يوم.االثنني.بتاري��خ.2015/7/6م.طائرات.ال�صعودي��ة.وحتالفها.�صنت.

عدة.غارات.على.�صوق.النوم..و�صوق.تقي.يف.حمافظة.عمران.�صمال.اليمن.وقت.ذروة.جتمع.النا�س.

يف.ال�صوق��ني.مم��ا.ا�صفر.عن.مقتل.م��اال.يقل.عن.)40(.مدنيًا.بينهم.)15(.طف��ًا.,.كما.اأ�صيب..اأكرث.
من.)49(.اآخرين.

تفاصيل الواقعة:

بح�ص��ب.رواي��ات.الناج��ني.وال�صهود.فقد.قام��ت.طائ��رات.ال�صعودية.وحتالفه��ا.ب�صن.هجوم.عن��د.ال�صاعة.

اخلام�ص��ة.ع�ص��ر.يوم.االثن��ني.بتاريخ.2015/7/6م.الغ��ارات.االوىل.ا�صتهدف��ت.بالق�صف..�ص��وق.النوم.مبنطقة.
ج��وب.و�صقط.عل��ى.اإثر.ذلك.)14(.قتي��ل.من.املدنيني.
الذي��ن.كان��وا.يف.ال�صوق.بينه��م.)6(.اأطف��ال,.واأ�صيب.
)31(.اآخرون.بينهم.طفلني,.ومت.تدمري.ال�صوق.ب�صكل.
كام��ل.بجمي��ع.ما.فيه.م��ن.حمات,.اإ�صاف��ة.اإىل.ت�صرر.
م�صجد.ملح��ق.بال�صوق.ا�صمه.)م�صج��د.ال�صقاية(.كما.
حلق.الدم��ار.ب�)10(.من��ازل.واأربعة.حم��ات.جتارية.
واحرتاق.با�س.على.الطريق.العام.كان.ينقل.مواطنني.
اأ�صيب��وا.بح��روق.وبينه��م.طف��ل؛.وبع��د.دقيقت��ني.من.
ق�صف.�صوق.النوم.ق�صفت.الطائرات.�صوق.تقي.والذي.
يق��ع.يف.نف�س.املنطقة.ويبعد.كيلو.مرت.واحد.عن.�صوق.
الن��وم,.و�صقط.يف.هذا.ال�صوق.من.املدنيني.)23(.قتيا.

بينه��م.ت�صع��ة.اأطف��ال.كما.اأ�صيب.)19(.مدنيًا.ومت.تدم��ري.اأربعة.حمات.جتارية.للم��واد.الغذائية.وحملني.لبيع.
�صي��ارات. خم���س. وحتطم��ت. وطاح��ون,. اخل�ص��روات.
داخ��ل.ال�ص��وق,.كم��ا.ت�ص��رر.امل�صج��د.امللح��ق.بال�صوق.
واملع��روف.با�صم.م�صجد.تقي,.اإ�صافة.اإىل.الدمار.الذي.
حل��ق.بثاثة.من��ازل.بجوار.ال�ص��وق,.وقد.ق��ام.املركز.
القانوين.بر�صد.واإح�صاء.جميع.االأ�صرار.وتوثيق.كل.

ذلك.يف.هذا.التقرير.

ال�صوق��ني.املركز.القانوين. بزي��ارة. ق��ام.
امل�صتهدف��ني.يف.حمافظة.
., عم��ران.وق��ام.بتوثي��ق.معظ��م.تفا�صي��ل.ق�صفهم��ا.
مبقابل��ة.بع���س.اأقارب.القتل��ى.وامل�صاب��ني.,.وا�صتمعنا.

جانب.من.ركام.�صوق.الوم.الذي.ا�صتهدفته.الغارات.اجلوية

�صورة.لبقايا.واآثار.الدمار.يف.�صوق.تقي
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لروايات.�صهود.عيان,.كما.وثقنا.اأ�صماء.ال�صحايا.القتلى.ومعظم.اجلرحى,.ووثقنا.االأ�صرار.التي.ح�صلت.واملنازل.
املجاورة.لل�صوقني.

إفادات ضحايا من الناجني: 

• الطف��ل/.حمم��د.ح�ص��ني.عو���س.-.12.عام��ا.	
– وال��ذي.اح��رتق.ف��وق.البا���س.ال��ذي.كان.يف.
الطريق.العام.جوار.ال�صوق.اأثناء.الق�صف.اأفادنا.
بقول��ه:.اأثناء.م��رور.البا���س.يف.الطري��ق.العام.
�ص��رب.الطريان.علينا,.وكن��ت.بداخل.البا�س.مع.
عدد.من.الركاب.وق��د.ا�صبنا.بحروق.وا�صتطعت.
اخلروج.منه.باعجوبة..وخرجنا.منه.و�صاهدناه.
وه��و.يح��رتق.باأكمل��ه.وق��د.اأ�صب��ت.بح��روق.يف.

.كما.ت�صاهدونها)1(. وجهي.ويديَّ

• اإله��ام.مبخ��وت.علي.تقي.تبلغ.من.العمر.-.30..عاما.–.كانت.يف.منزلها.املا�صق.لل�صوق.والذي.تدمر.ب�صبب.	
ا�صته��داف.ال�ص��وق,.اأخربتنا.تفا�صيل.م��ا.حدث.ملنزلهم.واأ�صرته��م.ح�صب.قولها.واأ�صاف��ت.:.»�صمعنا.ال�صربة.
االأوىل.الت��ي.�صقط��ت.يف.�ص��وق.الن��وم.و�صاهدنا.االأدخن��ة.تت�صاعد.بع��د.اأن.تك�صرت.نوافذ.منزلن��ا,.فحاولنا.
اخل��روج.م��ن.البيت.اأن��ا.واأطفايل.واأ�صرتي.ف��اإذا.بالطائرات.ال�صعودي��ة.تق�صف.ب�صاروخ.اآخ��ر.جوار.منزلنا,.
اأدت.اإىل.انهيار.اأجزاء.من.املنزل.وحتطم.كل.ما.فيه.واأ�صابتني.�صظايا.يف.الظهر.واأنا.حامل.يف.ال�صهر.التا�صع.

انتظر.املولود..الطبيب.املعالج.عن.حالتها.اأفادنا.باأن.جنينها.مل.يتاأذى.ولكن.جراح.االأم.بالغة)2(..

• حمي��د.يحي��ى.اأحم��د.القطواين.20.عاما.وجدن��اه.يف.العناية.املرك��زة.مل�صت�صفى.الث��ورة.باأمانة.العا�صمة.	
�صنع��اء,.وبع��د.اأن.اأذن.لنا.الطبيب.امل�صوؤول.ع��ن.حالته.بالتكلم.معه.وا�صتقرار.حالت��ه,.اأخربنا.بقوله:.»اأنه.
اأح��د.ال�صحاي��ا.الذي��ن.مت.اإ�صعافه��م.اإىل.العا�صم��ة.�صنعاء.واأنه.اأ�صي��ب.يف.منزله.املا�صق.ل�ص��ور.�صوق.النوم.
يف.مدين��ة.عم��ران.ال��ذي.اأنهار.نتيجة.لق�ص��ف.�صاروخي.من.طائ��رات.ال�صعودية.اأدت.اإىل.مقت��ل.العديد.من.

املواطنني.واإ�صابة.اآخرين,.واأنه.اأ�صيب.يف.دماغه.ورقبته.واأذنه)3(.

إفادات شهود عيان:

• عب��داهلل.مبخ��وت.تقي.18.عاما.اأفادنا.بقول��ه:.اأنه.عند.ال�صاعة.اخلام�صة.من.ع�ص��ر.يوم.االثنني.بتاريخ.	
2015/7/6م.�صمعت.الطائرات.حتلق.يف.علٍو.منخف�س.يف.�صماء.جوب,.�صربت.الطائرة.اأوال.�صوق.النوم.واأنا.
كن��ت.يف.)�ص��وق.تقي(؛.وبع��د.ال�صربة.االأوىل.يف.�صوق.الن��وم,.اجتهت.الطائرة.اإىل.�ص��وق.تقي.و�صربت.على.
ال�صوق.اأثناء.ما.كان.النا�س.فيه.يت�صوقون,.و�صاهدت.الكثري.من.القتلى.واجلرحى,.حيث.وال�صوق.كان.مكتظا.
بالنا���س,.وق��د.مت.اإ�صعاف.اجلرح��ى.اإىل.م�صت�صفى.عمران.وكذل��ك.مت.دفن.القتلى.اأم�س.اللي��ل,.وقد.كان.من.

�صمن.القتلى.ثاثة.مل.نتعرف.على.هويتهم.كون.جثثهم.كانت.اأ�صاء)4(..

)1(.مقابلة.المركز.القانوني.للطفل.في.م�صت�صفى.عمران.بتاريخ.2015/7/7م.
)2(.مقابلة.المركز.القانوني.للم�صابة.في.منزل.اأحد.اأقاربها.والقريب.من.منزلها.الذي.تدمر.بتاريخ.2015/7/7م.

)3(.مقابلة.المركز.القانوني.للم�صاب.في.م�صت�صفى.الثورة.اأمانة.العا�صمة.بتاريخ.2015/7/7م.
)4(.مقابلة.المركز.القانوني.لل�صاهد.في.مدينة.عمران.بتاريخ.2015/7/7م.

�صورة.للطفل.امل�صاب/.حممد.ح�صني.عو�س.-.12.عاما
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• ولي��د.عل��ي.عل��ي.احليوتي.-.23.عاما.-.اأحد.التجار.يف.�صوق.النوم.روى.لن��ا.بع�س.التفا�صيل.فقال:.»اأثناء.ما.	
كن��ت.يف.ال�صوق.وبجواري.اأحد.اأ�صحاب��ي.يدعى.عبداللطيف.احليوتي,.وفجاأة.حدث.انفجار.�صخم,.فوقعت.
عل��ى.االأر���س.واختب��اأت.خلف.ر�صيف.الطري��ق,.وبعدها.نه�ص��ت.و�صاهدت.با�صا.يحرتق.و�ص��ط.اخلط,.وعلى.
اإثره��ا.هرب��ت.متجها.اإىل.اجلهة.االأخرى.و�صمع��ت.انفجار.ال�صاروخ.الثاين.الذي.اأطلق��ه.الطريان.ال�صعودي.
عل��ى.�ص��وق.تقي.ورجعت.اإىل.�صوق.النوم.و�صمعت.النا�س.يقول��ون.اأن.عبداللطيف.احليوتي.�صديقي.مات.فلم.
اأ�ص��دق,.وو�صلت.اإىل.جواره.وقد.مات.وج�صمه.مق�صوم.اإىل.ن�صفني,.فبكيت.عليه.وعلى.اأوالده.ال�صبعة.الذين.
تيتم��وا.ب�صب��ب.ق�صف.ال�صعودية.و�صاهدت.بالقرب.منه.طفلة.عمرها.)15(.عاما.ُتدعى.اإينا�س.كانت.تعاين.
من.اإ�صابات.بالغة.يف.خمتلف.اأنحاء.ج�صمها.وبجوارها.اأحد.اأبناء.عمي.�صاهدته.ورجله.قد.قطعت.فحاولنا.

اإ�صعاف.الطفلة.وابن.عمي.اإال.اأن.الطفلة.فارقت.احلياة.ونحن.يف.الطريق.اإىل.امل�صت�صفى)5(..

إفادات املستشفيات:

مت.اإ�صعاف.بع�س.ال�صحايا.اإىل.م�صت�صفى.عمران.والبع�س.مت.اإ�صعافهم.اإىل.اأمانة.العا�صمة.منها.م�صت�صفى.الثورة.
نظرًا.لنق�س.االأدوية.وامل�صتلزمات.الطبية.يف.م�صت�صفى.عمران.ونظرًا.خلطورة.االإ�صابات.التي.يف.جرحى.الق�صف.

وث��ق.احل��االت.الت��ي.و�صل��ت.اإىل.امل�صت�صفي��ني.كم��ا.قابلن��ا.اأح��د.املخت�ص��ني.يف.املركز.القانوين.
م�صت�صف��ى.عم��ران.الذي.اأكد.لنا.اأن.امل�صت�صفى.اأ�صتقب��ل.اأكرث.من.ثاثني.م�صابا,.
اإ�صاف��ة.اإىل.بع���س.جثث.القتل��ى,.وزود.املركز.بك�صف.باأ�صماء.القتلى.واجلرحى.كم��ا.زودنا.بع�س.اأهايل.ال�صحايا.

باأ�صماء.بقية.القتلى.واجلرحى.

نتائج القصف: 
نتج.عن.ق�صف.�صوق.النوم.وفاة.ما.ال.يقل.عن.)14(.مدنيًا.بينهم:.

)6(.اأطفال..

كما.اأ�صيب.اأكرث.من.ثاثني.مدنيًا.ح�صل.املركز.على.اأ�صماء.البع�س.منهم.بينهم.طفلني..

اأما.بقية.اجلرحى.فلم.ن�صتطع.احل�صول.على.اأ�صمائهم.نظرًا.الإ�صعافهم.اإىل.م�صت�صفيات.
اأخرى.يف.اأمانة.العا�صمة..

..

يف.�صوق.تقي.قتل.ما.ال.يقل.عن.)23(.مدنيًا.بينهم.)9(.اأطفال.

كما.اأ�صي�����ب.ما.ال.يق���ل.عن.)21(.مدنيًا.بينهم.)9(.اأطفال.

وقد.بلغت.ن�صبة.االأطفال.من.اإجمايل.القتلى.الذين.�صقطوا.يف.ال�صوقني.38%.ون�صبة.الن�صاء.2%.اأما.ن�صبة.
الرجال.فقد.بلغت.47%,.ون�صبة.املجهولني.منهم.%15..

اأم��ا.اجلرح��ى.االأطفال.الذين.�صقط��وا.يف.ال�صوقني,.فقد.بلغ��ت..ن�صبتهم.31%,.والبقي��ة.كانوا.من.الرجال.
)(..مقابلة.المركز.القانوني.لل�صاهد.في.مدينة.عمران.بتاريخ.2015/7/7م.. .5

سوق النوم

سوق تقي
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حيث.بلغت.ن�صبتهم.69%.من.اإجمايل.اجلرحى,.وكما.هو.مو�صح.يف.االأ�صكال.البيانية.اأدناه..

وعل��ى.م�صت��وى.االأ�ص��رار.والدمار.ال��ذي.خلفه.الق�ص��ف.يف.ال�صوقني.فق��د.مت.تدمري.ال�صوق��ني.بالكامل.مع.

املن��ازل.املحيط��ة.بهما,.وال�صيارات.التي.كانت.بجوارهما,.ومنها.با�س.�صغ��ري.لنقل.الركاب.اأحرتق.مع.من.بداخله.
وبينهم.طفل.مل.يتجاوز.الثانية.ع�صرة.من.عمره.

  وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل:

».ا�صتهداف.املدنيني.جرمية.حرب«

�صب��ق.واأن.وث��ق.املركز.القان��وين.تعمد.ال�صعودي��ة.وحتالفها.ق�صف.اأ�ص��واق.مكتظة.باملدني��ني,.ومن.ذلك:.

ق�ص��ف.�ص��وق.اخلمي���س.يف.كتاف.حمافظة.�صع��دة.بتاري��خ.2015/3/28م.وق�صف.�صوق.العن��د.يف.�صعدة.بتاريخ.

2015/4/11م.و�ص��وق.اخلفجي.يف.نف�س.اليوم.وال�صوق.الع��ام.ملديرية.رازح,.وع�صرات.االأ�صواق.التي.كانت.هدفًا.

مبا�صرًا.للق�صف.يف.هذه.املحافظة,.كما.مت.ق�صف.�صوق.مدينة.حوث.اأكرث.من.مرة,.كان.اآخرها.الق�صف.الذي.ح�صل.
بتاريخ.2015/4/15م.والذي.اأودى.بحياة.خم�صة.واأربعني.مدنيًا.واأ�صيب.ما.ال.يقل.عن.واحد.و�صبعني.مدنيًا.

كم��ا.ق�صف��ت.ال�صعودية.وحتالفه��ا..�صوق.خيوان.يف.مدينة.عم��ران.ونتج.عنه.�صقوط.�صبع��ة.قتلى.و�صبعة.
ع�صر.جريحًا.و�صوق.القفلة.يف.مدينة.عمران.والتي.�صقط.فيها.ثاثة.قتلى.واأكرث.من.ع�صرة.جرحى.

كم��ا.وث��ق.املرك��ز.ا�صته��داف.اأ�ص��واق.يف.حمافظة.ع��دن.وحلج.وذم��ار.واحلدي��دة.و�صق��ط.يف.معظمها.قتلى.

وجرحى.وهذه.اال�صتهدافات.املتعمدة.تعترب.جرمية.حرب.يعاقب.عليها.القانون.الدويل,.وياأمل.املركز.القانوين.
اأن.ت�صتجيب.االمم.املتحدة.لطلب.ت�صكيل.جلان.حتقيق.يف.هذه.اجلرائم...

اأ�صكال.بيانية.تو�صح.ن�صبة.االأطفال.والن�صاء.والرجال.من.ال�صحايا.الذين.�صقطوا.جراء.الق�صف



مالحق التقرير
ملحق.رقم.)1(.اأ�صماء.وبيانات.بع�س.ال�صحايا.القتلى.من.املدنيني.

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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المركز القانوني للحقوق والتنمية

التاريخاحلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
2015/6/7قتيل7طفلاأجمد.ماجد.من�صور.تقي1
2015/6/7قتيل10طفلحممد.مار�س.حممد.مار�س2
2015/6/7قتيل10طفلتقي.زاهر.تقي3
2015/6/7قتيل11طفلحممد.عبده.اأحمد.ح�صني.احلارثي4
2015/6/7قتيل11طفلةرينا.حممد.نا�صر5
2015/6/7قتيل14طفلهي�صم.جميل.قايد.�صراج6
2015/6/7قتيل14طفلعبدال�صمد.عبدالبا�صط.يحيى.عبداخلالق7
2015/6/7قتيل15طفلةاإينا�س.عماد.عماد.الذائبي8
2015/6/7قتيل15طفلعاهد.جنيب.االأ�صول9
2015/6/7قتيل15طفلطه.عاي�س.ر�صيد.املجاهد10
2015/6/7قتيل15طفل�صهيب.�صالح.علي.حممد.ال�صايعي11
2015/6/7قتيل15طفلةرجاء.عبده.اأحمد.ح�صني.احلارثي12
2015/6/7قتيل16طفلعبده.اأحمد.يحيى.احلويتي13
2015/6/7قتيل17طفلعبدالغني.جميب.يحيى.عبداخلالق14
2015/6/7قتيل17طفلبا�صق.اأحمد.�صالح.مفتاح15
2015/6/7قتيل18ذكرحممد.اأحمد.يحيى.احلويتي16
2015/6/7قتيل18ذكرطارق.اأمني.ال�صعلة17
2015/6/7قتيل20ذكرجماهد.حممد.مار�س18
2015/6/7قتيل20ذكرحممد.�صالح.نا�صر19
2015/6/7قتيل20ذكراأمين.خالد.جها20
2015/6/7قتيل24ذكرهيثم.يحيى.عاي�س21
2015/6/7قتيل25ذكر�صعد.يحيى.عاي�س.الق�صاري22
2015/6/7قتيل28ذكرزاهر.مبخوت.تقي23
2015/6/7قتيل30ذكرع�صام.حممد.حمود.ال�صعلة24
2015/6/7قتيل35ذكرحممد.درهم.الطويل25
2015/6/7قتيل35ذكرعبده.اأحمد.ح�صني.احلارثي26
2015/6/7قتيل37ذكرعبداللطيف.مبخوت.االأرحبي27
2015/6/7قتيل38ذكرحبيب.�صالح.تقي28
2015/6/7قتيل40ذكريحيى.ح�صني.احلارثي29
2015/6/7قتيل42ذكرحممد.نا�صر.احليامي30
2015/6/7قتيل45ذكرعلي.ح�صني.ال�صوحطي31
2015/6/7قتيل45ذكرظفران.ظفران.ح�صني.ال�صعلة32
2015/6/7قتيل50ذكريحيى.يحيى.تقي33
2015/6/7قتيل55ذكرحممد.ظفران.ال�صعلة34
2015/6/7قتيل60انثىح�صناء.نا�صر.االأ�صول35
2015/6/7قتيلذكررمزي.حم�صن.قا�صم.النقيب36
2015/6/7قتيلذكرعنب.يحيى.ح�صني.احلارثي37
2015/6/7قتيلذكرزكريًا.حممد.نا�صر.احليامي38
2015/6/7قتيلذكرعبدالبا�صط.عبدال�صمد.اجلوبي39
2015/6/7قتيل35ذكرخالد.اأح�صن.فرج40

ملحق رقم )1( أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

التاريخاحلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
2015/7/6م�صاب5طفلعبدالكرمي.حممد.يحيى.اأحمد1
2015/7/6م�صاب5طفلةوجدان.حبيبي.مبخوت.تقي2
2015/7/6م�صاب9طفلاإ�صماعيل.اإبراهيم.املجاهد3
2015/7/6م�صاب10طفلةاأفنان.زاهر.مبخوت.تقي4
2015/7/6م�صاب12طفلهاين.علي.يحيى.االأهنومي5
2015/7/6م�صاب12طفلةهناء.من�صور.تقي6
2015/7/6م�صاب15طفلعبدالرحمن.حممد.يحيى.اأحمد.7
2015/7/6م�صاب15طفلم�صاعد.مرفق.حممد.عبداهلل.8
2015/7/6م�صاب17طفلح�صني.حممد.�صالح.ال�صريحي9
2015/7/6م�صاب17طفلعبدامللك.اإبراهيم.املجاهد10
2015/7/6م�صاب17طفلةاأمة.اخلالق.مبخوت.تقي11
2015/7/6م�صاب17طفلةخوامت.من�صور.اأحمد.تقي.12
2015/7/6م�صاب17طفلةذكرى.خالد.تقي13
2015/7/6م�صاب18انثىجناح.ع�صكر.يحيى.العقود14
2015/7/6م�صاب19ذكربدر.الدين.علي.اأحمد.الكزمة15
2015/7/6م�صاب20ذكرعبدالعزيز.عزيز.الكزمة16
2015/7/6م�صاب22ذكرعبداهلل.اأحمد.حم�صن.علي17
2015/7/6م�صاب22ذكرمربوك.رزق.�صعيد18
2015/7/6م�صاب22انثىعبري.عبداهلل.ال�صتاين19
2015/7/6م�صاب25ذكرخالد.الرواوي20
2015/7/6م�صاب25ذكرعبداهلل.يحيى.اأحمد.قا�صم21
2015/7/6م�صاب25ذكر�صدام.ح�صني.املحجري22
2015/7/6م�صاب28ذكراإبراهيم.جماهد.املجاهد23
2015/7/6م�صاب28ذكرجمال.حممد.مار�س24
2015/7/6م�صاب30ذكرتوفيق.يحيى.عبداهلل.�صعيد25
2015/7/6م�صاب30انثىاإلهام.مبخوت.علي.تقي26
2015/7/6م�صاب30انثى�صباح.اأحمد.العبدي27
2015/7/6م�صاب32ذكرعبداهلل.�صالح.ح�صني.احلارثي28
2015/7/6م�صاب35ذكرمرفق.حممد.عبداهلل.م�صاعد29
2015/7/6م�صاب36ذكرجاد.يحيى.�صعد.ال�صلعي30
2015/7/6م�صاب37ذكرمار�س.حممد.مار�س31
2015/7/6م�صاب40انثىحم�صنة.املك�صي32
2015/7/6م�صاب55ذكر�صوعي.يحيى.ال�صب�صبي33
2015/7/6م�صاب12طفلحممد.ح�صني.عو�س34
2015/7/6م�صابذكرحممد.لطف.اهلل.ال�صرقي35
2015/7/6م�صابذكرالعزي.علي.العزي36
2015/7/6م�صابذكريحيى.قائد.هميلة37
2015/7/6م�صابذكرعبده.علي.الرباعي38
2015/7/6م�صابذكرقي�س.يحيى.االأحمدي39

ملحق رقم )2(
أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

التاريخاحلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
2015/7/6م�صابذكرهاين.�صالح.الغفري40
2015/7/6م�صابذكربا�صم.اأحمد.مو�صى41
2015/7/6م�صابذكراأكرم.جماهد.اجلرادي42
2015/7/6م�صابذكراأ�صامة.جنيب.العامري43
2015/7/6م�صابذكر�صمري.علي.عبده.44
2015/7/6م�صابذكرطارق.عزيز.حممد.عبيد45
2015/7/6م�صابذكرو�صيم.احل�صام46
2015/7/6م�صابذكرقا�صم.اأحمد.�صوعي47
2015/7/6م�صابذكرجهاد.�صالح.العكار48
2015/7/6م�صابذكرمهدي.علي.�صليمان49
2015/7/6م�صاب25ذكرحميد.يحيى.اأحمد.القطواين50

صور لبعض الضحايا اجلرحى من املدنيني 
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

ملحق رقم )3( بيانات املنشآت املدنية واملنازل املدمرة واملتضررة
نوع.ال�صررمكونات.العقارا�صم.مالك.العقارم.
تدمري.كلي4.حمات.جتاريةزايد.�صنان.اجلباري1
تدمري.كلي2.حمات.مواد.غذائيةمار�س.دحان.مار�س2
تدمري.كليحمل.مواد.غذائيةاإبراهيم.جماهد.املجاهد3
تدمري.كليحمل.مواد.غذائية�صدام.املجحدي4
تدمري.كليحمل.مواد.غذائيةمقبل.العبدي5
تدمري.كليحمل.مواد.غذائيةن�صوان.القطواين6
تدمري.كليحمل.مواد.غذائية�صليم.الفقيه7
تدمري.كليطاحون.حبوبحممد.عبدالبا�صط8
اإحراق�صيارة.هيلوك�سح�صني.�صالح.همدان.الذارحي9
اإحراق�صيارة.هيلوك�سمرافق.حممد.عبداهلل.م�صاعد10
اإحراقبا�سعلي.يحيى.احلويتي11
اإحراقبا�س.حممد.ال�صريي12
ت�صرر.بليغدار.عبادةجامع.ال�صقاية.يف.�صوق.النوم13
ت�صرر.بليغدار.عبادةم�صجد.جوار.�صوق.تقي14
ت�صرر.جزئيمنزلجميل.ال�صودي15
ت�صرر.جزئيمنزلاأحمد.حاجب16
ت�صرر.جزئيمنزليحيى.�صالح.احلويتي17
ت�صرر.جزئيمنزل�صالح.مهدي.18
ت�صرر.جزئيمنزلعلي.يحيى.احلويتي19
ت�صرر.جزئيمنزل�صالح.مهدي.20
ت�صرر.جزئيمنزل�صالح.الفقيه21
ت�صرر.جزئيمنزلم�صطفى.االأ�صموري22
ت�صرر.جزئيمنزلحممد.فقيه23
ت�صرر.جزئيمنزلحممد.يحيى.�صالح24

صور لبعض املنشآت املدنية واملنازل املدمرة واملتضررة

الت��ي. امل�صاج��د. اأح��د.

ب�صب��ب. ت�ص��ررت.

)م�صج��د. الق�ص��ف.

ال�صوق.امل�صمى.مب�صجد.
تقي(

البا���س.ال��ذي.حتط��م.

بال��ركاب. واح��رتق.

الذي.كان��وا.على.متنه.
ب�صبب.الق�صف



�صادر.عن
املركز.القانوين.للحقوق.والتنمية
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