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مكــــان االنتهاك: 

ا�صته��دف.الط��ران.احلرب��ي.من��ازل.مدني��ن.يف.منطقة.�صكني��ة.ماأهولة..يف.اجلن��وب.الغرب��ي.ملدينة.ذمار.

)ح��ارة.روم��ا.القدمية(,.كم��ا.ا�صتهدفت.بالق�ص��ف.من�صاآت.واأعيان.مدني��ة.�صياحية.وتاريخي��ة.يف.منطقة.هران.

�صم��ال.املدين��ة.هي.)ا�صرتاحة.هران.ال�صياحي��ة.– مركز.الر�صد.الزلزايل.– املتح��ف.واجلامعة.– املعهد.املهني.
مبدينة.ذمار.(.

تاريخ الواقعة: 

عدة.غارات.�ُصنت.يوم.االأحد.ما.بن.ال�صاعة.4-6.م�صاء.بتاريخ.21./2015/5.م..

جهة االنتهاك:

اململك��ة.العربية.ال�صعودية.والدول.التي.حتالفت.معها.وه��ي.)االإمارات.العربية.املتحدة.,.الكويت,.قطر,.

البحري��ن,.م�ص��ر,.ال�ص��ودان,.,.االأردن,.املغرب,.الواليات.املتح��دة.االأمريكية(.يف.خ�صم.العملي��ة.الع�صكرية.التي.
�ُصنت.على.اليمن.خارج.اطار.ال�صرعية.الدولية.للأمم.املتحدة.وجمل�ض.االمن.الدويل.

وصف االنتهاك : 

قت��ل.مدنين.بالق�ص��ف.املتعمد.الأحي��اء.�صكنية.وتدم��ر.من�صاآت.

واأعي��ان.مدني��ة.حممية.منه��ا.اآث��ار.تاريخي��ة.يف.مدينة.ذم��ار.اليمنية.
القدمية.خلفًا..للقوانن.واالأعراف.الدولية.االإن�صانية.

نتائج القصف:

نت��ج.ع��ن.الق�صف.مقتل.مااليقل.عن.ع�صرون..�صخ�صا.من.املدنين.منهم.اأ�صرة.مكونة.من.ت�صعة.اأفراد.

وم��ن.ب��ن.ال�صحايا.خم�صة.اأطفال.واأربع.ن�صاء,.كما.ا�صيب.ع�صرون.مدنيًا.البع�ض.منهم.جراحهم.خطرة..,.
كما.مت.تدمر.العديد.من.املن�صاآت.املدنية...

ر�ص��د.وقوع.انته��اك.ج�صيم.يعترب.خرق��ًا.للقانون.الدويل.االإن�ص��اين..من.قبل.املركز.القانوين.
ق��وات.ال�صعودي��ة.وحتالفه��ا.بالهجوم.املتعم��د.على.مدنين.و�صق��وط.�صحايا.
منهم,.باالإ�صافة.اإىل.ق�صف.اعيان.ثقافية.حممية.وممتلكات.تدمرت.من.خلل.قيام.فريق.املركز.بزيارة.املناطق.
التي.ُا�صتهدفت.بالق�صف.وا�صتمع.الإفادات.بع�ض.ال�صحايا.و�صهود.من.اأقاربهم.واإفادات.اأهايل.االأحياء.امل�صتهدفة.
وتوثيق.ذلك.بال�صور.ومقاطع.الفيديو,.وزيارة.م�صت�صفى.املدينة,.واإجراء.املقابلت.مع.م�صوؤويل.املن�صاآت.املدنية.

التي.دمرها.الق�صف.يف.مدنية.ذمار..

"القان��ون.ال��دويل.االن�صاين.
املتعم��د. الهج��وم. يح�ص��ر.
املدني��ن. عل��ى. والع�صوائ��ي.
ويعت��رب. املدني��ة. واالعي��ان.
ذل��ك.انته��اكا.خط��رًا.لقواعده.

وجرمية.حرب."
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تفاصيل عن الواقعة.

ذمار.احدى.املحافظات.اليمنية.تبعد.عن.العا�صمة.�صنعاء.حوايل.مائة.كم.جنوبا.كانت.على.موعد.جديد.

مع.الطائرات.احلربية.التابعة.لل�صعودية.وحتالفها,.وهذه.املرة.ق�صفت.الطائرات.اأحياء.�صكنية.ومن�صاآت.مدنية.

جدي��دة.يف.مدين��ة.ذمار.مركز.املحافظة..ومنذ.االإعلن.عن.بدء.العملي��ة.الع�صكرية.بتاريخ.26.مار�ض.2015م,.
]ق�صف��ت.ال�صعودي��ة.وحتالفه��ا.مدر�ص��ة.ال�صرط��ة.وما.جاورها.م��ن.منازل.
املواطن��ن.يف.ح��ي.ذمار.الق��رن.بتاريخ.6.مايو.من.نف�ض.الع��ام.وق�صفت.�صيارة.
نق��ل.ركاب.ومنازل.مواطنن.�صق��ط.فيها.10.قتلى.من.املدنين.بينهم.4.اأطفال.
وج��رح.23.مدين,.وق��د.وثق.املركز.ه��ذه.الواقعة.والوقائ��ع.ال�صابقة.وتاأكد.
م��ن.كونها.جرمي��ة.ا�صتهداف.متعم��د.للمدني��ن.ومنازلهم.يف.مناط��ق.ماأهولة.

بال�صكان.

يف.م�ص��اء.ي��وم.االأح��د.م��ا.ب��ن.ال�صاع��ات.4-6..بتاري��خ.21./2015/5.م.�ص��ن.�ص��لح.اجلو.احلرب��ي.التابع.
لل�صعودية.وحتالفها.هجوما.جويا.باأكرث.من.ت�صع.غارات.ا�صتهدفت.بها.عدة.مناطق.يف.اأحياء.مدينة.كالتايل:

.)حي.روما.القدمية(.جنوب.غرب.مدينة.ذمار.ا�صتهدف.الق�صف.هذا.احلي.ال�صكني.املكتظ.باملدنين.ونتج.

عن��ه.�صق��وط.)9(.قتيل.ه��م.عبارة.عن.خم�ص��ة.اأطفال.وثلث.ن�صاء.ورج��ل,.واأ�صيب.ما.ال.يقل.ع��ن.)12(.مدنيًا.

بينهم.طفلة.وثلث.ن�صاء,.ومن.�صمن.ال�صحايا.اأ�صرة.اأُبيدت.بالكامل.تدعى.اأ�صرة.الفاطمي,.كما.ت�صررت.العديد.
من.املنازل.يف.احلي.

.يف.منطق��ة.جب��ل.ه��ران.ال�صياحي.ا�صته��دف.الق�صف.منازل.مواطن��ن.فيها.وهو.ما.اأ�صفر.ع��ن.مقتل.)11(.
مدنيًا..وجرح.�صبعة.اآخرين.

يف.منطق��ة.هران.اأي�صًا.ق�صفت.الطائ��رات.احلربية.لل�صعودية.وحتالفها.ا�صرتاحة.هران.ال�صياحية.مبنى.

مرك��ز.الر�ص��د.الزل��زايل.الوحيد.يف.اليم��ن,.وهو.مبنى.جدي��د.ويحتوي.على.اأح��دث.اأجهزة.الر�ص��د.الزلزايل,.

ووج��وده.يعت��رب.�صرورة.ملحة.للمناط��ق.اجلبلية.ذات.الن�صاط.الزل��زايل.يف.و�صط.اليمن,.وق��د.مت.تدمره.كليا.

وهو.ما.قد.يت�صبب.يف.وقوع.كارثة.اإن�صانية.لعدم.التمكن.من.ر�صد.الزالزل.وتنبيه.ال�صكان.قبل.حدوثها,.كما.دمر.

الق�ص��ف.فندق��ا.ومنتزها.�صياحيا.يف.جبل.هران.واأوقع.عددا.من.النزالء.املدنين.بن.قتلى.وجرحى,.كما.ق�صف.

�ص��لح.اجل��و.احلربي.التابع.لل�صعودية.وحتالفه��ا.حديقة.هران.التي.كان.بها.العديد.م��ن.الزائرين.الذي.ذعروا.
ب�صبب.الق�صف..

كم��ا.دم��ر.الق�صف.مبنى.متحف.ذمار.االإقليمي.الذي.يح��وي.العديد.من.القطع.االأثرية.النادرة.التي.يعود.
عمر.بع�صها.اإىل.األفي.عاماً.قبل.امليلد..ومع.اأن.هذه.االآثار.واملن�صاآت.حممية.بالقانون.الدويل.)1(.

ا�صرتاحة.جامعة.ذمار.كانت.اأي�صًا.هدفًا.لق�صف.الطائرات.وهو.ما.اأدى.اإىل.تدمرها.وت�صرر.مباين.اجلامعة.
ب�صكل.كبر,.وكذلك.تدمر.املعهد.املهني.يف.منطقة.ُت�صمى.»الدرب«.�صمال.املدينة.بالقرب.من.جامعة.ذمار.

)1(.هام���ض.اتفاقي��ة.الهاي.والبروتوك��ول.الملحق.باتفاقيات.جنيف.تجرم.ا�صتهداف.االثار,.اإال.اأن.كل.ذلك.لم.يمنع.قوات.ال�صعودية.وحلفائها.من.ا�صتهدافها.
وتدميرها.في.خرق.وا�صح.لكل.القوانين.واالتفاقيات.والمواثيق.الدولية

حمافظ��ة.ذم��ار.مل.تك��ن.
جبه��ة. اأو. قت��ال. �صاح��ة.
مواجهة.بن.اطراف.النزاع.
منذ.بدء.االحداث.يف.اليمن.

.
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إفادات من الضحايا .

• عل��ي.بن.عل��ي.حم�صن.فلح.الفاطم��ي.)45.عامًا(..الناجي.الوحي��د.من.عائلته.املكون��ة.من.)11(.فرد.	
الت��ي.توفي��ت.ب�صبب.الق�ص��ف,.حتدث.اإلينا.قائ��ل:.»عند.حوايل.ال�صاع��ة.الرابعة.والن�صف.م��ن.م�صاء.يوم.

االح��د.الدام��ي.كن��ت.خ��ارج.من��زيل.الكائ��ن.يف.)ح��ي.

روم��ا.القدمية(.ف�صاهدت.الط��ران.ي�صتهدف.احلي.واإذ.

باأحج��ار.املن��زل.تتطاير.يف.الهواء.من.�ص��دة.االنفجار..

كان��ت.عائلتي.باأكملها.يف.الداخ��ل.خم�صة.منهم.اأطفال.

وثلث.ن�صاء.وابني.ال�صاب.حممد.جميعهم.ق�صوا.نحبهم.

يف.الق�صف,.املنزل.ُدمر.وانتهت.عائلتي.باأكملها,.ال.ادري.

م��ا.�صبب.ا�صتهداف.منزيل.فلم.يك��ن.موقعا.ع�صكريًا.وال.

يوج��د.به.اأو.بالقرب.منه.اأي.م�صلحن,.املنطقة.باأكملها.

منطقة.�صكني��ة.مدنية,.ماذا.�صنعنا.به��م؟!.اأم�صيت.بل.

عائلة.وبل.م��اأوى,.حالتي.النف�صي��ة.ال.تو�صف,.واأ�صعر.
اأن.حيات��ي.انته��ت.اإىل.هنا,.كل.ما.كن��ت.اأملكه.يف.هذه.احلياة.انتهى.بلحظة.واحدة«....ثم.توقف.عن.الكلم.

وانهمر.الدمع.من.عينيه,.-.حالة.موؤ�صفة-.ا�صتاأذنا.منه.وتركناه.يكابد.اآالمه.واأوجاعه)2(..

• ح�صن.اإ�صماعيل.راوية.يبلغ.من.العمر.)15.عامًا(.اأخربنا.اأنه.كان.يتم�صى.يف.حديقة.هران.الرتفيهية.	
وكانت.الطائرات.حتلق.يف.�صماء.املدينة,.وفجاأة.�صربت.ب�صواريخ.على.املتحف.وعلى.احلديقة.وعلى.جبل.
ه��ران.واأدى.ذل��ك.اإىل.اإ�صابته.بعدة.�صظايا,.املتحف.ُدمر.واجلميع.اأ�صيب��وا.بالُذعر.وهربوا.من.احلديقة,.

االأطفال.كانوا.مفزوعن)3(.

• ب�ص��ار.اأمن.دار�ض.يبلغ.م��ن.العمر.)20.عام(..افاد.اي�صَا.باأنه.ج��رى.الق�صف.على.املباين.املوجودة.يف.	
جب��ل.هران.اأثناء.تواجده.يف.املنطقة,.منها.مبنى.الر�ص��د.الزلزايل.ومتحف.ذمار.االقليمي,.وقد.واأ�صيب.

هو.بعدة.�صظايا)4(.

إفادات شهود عيان: 

اأفادن��ا.�صه��ود.عي��ان.م��ن.�صمنه��م.ال�صاه��د.�صال��ح.

حمم��د.الع��زي.الذي.يبلغ.م��ن.العمر.)25(..عام��ا.باأنه.مت.

ال�ص��رب.عل��ى.ا�صرتاح��ة.اجلامع��ة.االأم��ر.ال��ذي.اأدى.اإىل.

االإ�ص��رار.ب��كل.ممتلكات��ه.ال�صخ�صي��ة.الت��ي.كان��ت.جماورة.

لفن��اء.احلرم.اجلامعي.واأنه.�صاهد.�صيارات.حتطمت.وكذلك.
مبنى.اال�صرتاحة.مت.تدمره..

ال�صه��ود.اأكدوا.لنا.�صماعهم.الأ�صوات.طائرات.حربية.يف.االجواء.وبعدها.�صمعوا.اأ�صوات.انفجارات.هائلة.

و�صاه��دوا.األ�صن��ة.الله��ب.والدخ��ان.تت�صاع��د.من.منطق��ة.هران.وكذل��ك.من.مدينة.ذم��ار.القدمية.)ح��ارة.روما.

)2(.مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.لل�صاهد.وال�صحية.بتاريخ.2015/5/22م..
)3(.مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.للم�صاب.ح�صين.راوية.في.مدينة.ذمار.بتاريخ.2015/5/22م.

)4(.مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.للم�صاب.ب�صار.اأمين.دار�ض.في.مدينة.ذمار.بتاريخ.2015/5/22م.

منزل.الفاطمي

منزل.دمره.الق�صف.يف.منطقة.هران



7 ق�صف.منطقة.هران.-.ذمار.-.بتاريخ.2015/5/21م

المركز القانوني للحقوق والتنمية

القدمي��ة(.واأنه��م.عق��ب.ذلك.هرع��وا.اإىل.احلي.ال�صكني.و�صاه��دوا.عددا.من.املن��ازل.ُدمرت.بالكام��ل.على.روؤو�ض.

�صاكنيها,.ومن.هذه.امل�صاكن.منزل.علي.علي.الفاطمي.الذي.مت.تدمره.على.روؤو�ض.جميع.اأفراد.االأ�صرة.الذين.مت.
انت�صالهم.من.حتت.االأنقا�ض.وكان.بينهم.خم�صة.اأطفال)5(.

املركز.القانوين. التق��ى.بالدكت��ور.جمال.ح�ص��ن.ال�صامي.مدي��ر.امل�صت�صفى.الع��ام.بذمار.والذي..
اأفادن��ا.باأنه.مت.اإ�صع��اف.امل�صابن.اإىل.امل�صت�صفى.لتلقي.الع��لج.ووافانا.بقوائم.
اأ�صم��اء.اجلرح��ى.والقتل��ى.والتقاري��ر.الطبية.اخلا�صة.به��م,.كما.اخربن��ا.اأن.الو�صع.ال�صح��ي.يف.امل�صت�صفى.ينذر.
بكارث��ة.ان�صانية.نظرًا.النعدام.االأدوية.وامل�صتلزمات.الطبية.والكهرب��اء.والوقود.ب�صبب.احل�صار.املفرو�ض.على.

اليمن.باأكمله.من.قبل.قوات.ال�صعودية.وحتالفها)6(.

نتائج االنتهاك: 

قتل.ما.ال.يقل.عن.)20(.مدنيًا.بينهم.اأ�صرة.بكاملها.مكونة.من.ت�صعة.اأفراد.وجرح.ما.ال.يقل.عن.)20(.مدنيا.

تدم��ر.متحف.ذمار.التاريخ��ي.ومركز.الر�صد.الزلزايل.وم�صخة.للمياه.وفندق��ا.وخم�صة.منازل.للمدنين.
وتدمر.ا�صرتاحة.اجلامعة.تدمرًا.كليا.

ت�ص��ررت.�صبع��ة.من��ازل.وم�صج��د.العزيزي.وت�ص��ررت.مب��اين.اجلامعة.واملعه��د.املهني.وف��رع.�صركة.النفط.
باملحافظة.ومن�صاآت.مدنية.فيها.اأ�صرار.متفاوتة.

تكييف االنتهاكات وفقا للقانون الدويل االنساني:

م��ن.االنتهاكات.اخلط��رة.للقوانن.واالأعراف.ال�صارية.على.املنازعات.امل�صلح��ة.يف.النطاق.الثابت.للقانون.
الدويل.االإن�صاين:.

».تعمد.توجيه.هجمات.�صد.ال�صكان.املدنين.و�صد.املواقع.املدنية,.كذلك.�صد.املباين.املخ�ص�صة.للأغرا�ض.
التعليمية.اأو.الدينية,.واالآثار.التاريخية«)7(..

والثاب��ت.اأن.ق��وات.التحالف.التي.ت�صن.احلرب.عل��ى.اليمن.بقيادة.ال�صعودية.قد.خرق��ت.قواعد.القانون.

ال��دويل.املذك��ورة.عندما.تعم��دت.بطائراتها.ا�صته��داف.املدنين.وحي.�صكن��ي.يف.مدينة.ذم��ار.بالقنابل.املوجهة.

وال�صواري��خ.الت��ي.اأ�صفرت.عن.�صق��وط.ع�صرين.قتيل.وع�صرين.جريح��ًا.من.املدنين.بينهم.العدي��د.من.االأطفال.
مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.ل�صهود.العيان.في.مدينة.ذمار.بتاريخ.2015/5/22م,.البع�ض.منها.موثقة.بالفيديو. .)5(

)6(.مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.لمدير.م�صت�صفى.ذمار.بتاريخ.2015/5/22م.
)7(..ن�صت.المادة.)52(.من.البروتوكول.االأول.التفاقيات.جنيف.االأربع.على.).1..ال.تكون.االأعيان.المدنية.محل.للهجوم.اأو.لهجمات.الردع..واالأعيان.المدنية.
ه��ي.كاف��ة.االأعي��ان.التي.لي�ص��ت.اأهدافًا.ع�صكري��ة.وفقا.لما.حددت��ه.الفقرة.الثاني��ة.2..تق�صر.الهجم��ات.علي.االأه��داف.الع�صكرية.فح�ص��ب..وتنح�صر.
االأه��داف.الع�صكري��ة.فيم��ا.يتعلق.باالأعيان.علي.تلك.التي.ت�صهم.م�صاهمة.فعالة.في.العمل.الع�صكري.�ص��واء.كان.ذلك.بطبيعتها.اأو.بموقعها.اأم.بغايتها.اأم.

با�صتخدامها,.والتي.يحقق.تدميرها.التام.اأو.الجزئي.اأو.اال�صتيلء.عليها.اأو.تعطيلها.في.الظروف.ال�صائدة.حينذاك.ميزة.ع�صكرية.اأكيدة.
.االأعيان.المدنية.وفقا.لما.حددته.الفقرة.الثانية.للمادة.)52(.من.البروتوكول.االإ�صافي.االأول.لعام.1977م«.كافة.االأعيان.التي.لي�صت.اأهدافًا.ع�صكرية,.	•

واأن.االأهداف.الع�صكرية.هي.االأعيان.التي.ت�صاهم.».م�صاهمة.فعالة.».في.االأعمال.الع�صكرية.ح�صب.طبيعتها.وموقعها.والغاية.منها.اأو.من.ا�صتخدامها,.
وهي.كذلك.االأعيان.التي.ينتج.عن.تدميرها.الكل.اأو.الجزئي.اأو.اال�صتيلء.عليها.اأو.تعطيلها.».ميزة.ع�صكرية.اأكيدة.»

.حظ��رت.الم��ادة.)52(.م��ن.البروتوكول.االول.التفاقي��ات.جنيف.االأربع.).كافة.�صور.االعت��داء.المتوقع.�صد.هذه.االأعيان.�ص��واء.تمثل.في.المهاجمة.اأو.	•
التدمير.اأو.النقل.اأو.التعطيل.لتلك.االأعيان.

المادة.)48(.».تعمل.اأطراف.النزاع.على.التمييز.بين.ال�صكان.المدنيين.والمقاتلين.وبين.االأعيان.المدنية.واالأهداف.الع�صكرية,.ومن.ثم.توجه.عملياتها.	•
�صد.االأهداف.الع�صكرية.دون.غيرها,.وذلك.من.اأجل.تاأمين.احترام.وحماية.ال�صكان.المدنيين.واالأعيان.المدنية«.

المادة.)25(.من.الئحة.الهاي.».تحظر.مهاجمة.اأو.ق�صف.المدن.والقرى.والم�صاكن.والمباني.غير.المحمية.اأيا.كانت.الو�صيلة.الم�صتعملة"	•
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والن�صاء,.وكذلك.تعمدها.ا�صتهداف.مركز.الر�صد.الزلزايل.

ال��ذي.يع��د.م��ن.املراك��ز.املدني��ة.وال.علق��ة.ل��ه.ب��اأي.عمل.

ع�صك��ري,.وكذلك.تعمد.ا�صتهداف.متح��ف.للآثار.يف.مدينة.

ذم��ار.وتدم��ره,.باالإ�صاف��ة.اإىل.ا�صته��داف.مب��اين.تعليمية.

جامعي��ة.ومهنية,.مع.العلم.اأن.املرك��ز.القانوين.والعديد.من.

املنظمات.الدولية.واملحلية.قد.ر�صدت.ووثقت.منذ.اأول.يوم.

النط��لق.العملية.الع�صكري��ة.»عا�صفة.احل��زم«.لل�صعودية.

اليم��ن.قيامه��ا.بارت��كاب.جم��ازر.مماثل��ة. وحتالفه��ا.عل��ى.
با�صتهداف.متعمد.للمدنين.يف.مناطق.خمتلفة.من.اليمن.

.وبالرج��وع.اإىل.املناط��ق.امل�صتهدف��ة.وما.جاورها.مل.يج��د.املركز.ماميكن.اأن.ميثل.هدف��ًا.ع�صكريًا.م�صروعا.

بغ�ض.النظر.عن.معاير.التمييز.والتنا�صب.,كما.مل.يثبت.قيام.قوات.التحالف.باأي.انذار.م�صبق.للمناطق.املدنية.

امل�صتهدفة.وهو.ماي�صكل.جرمية.حرب.كاملة.االركان.ارتكبتها.ال�صعودية.وحتالفها.بقتل.املدنين.وق�صف.املناطق.
ال�صكنية.واالعيان.الثقافية.دون.مربر.اأو.انذار.م�صبق.

مالحق التقرير ...

غارات. دمرته. الذي. هران. منطقة. يف. الزلزايل. الر�صد. مركز.
ال�صعودية.وحتالفها



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

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

ملحق.رقم.)3(.بيانات.املن�صاآت.املدنية.املدمرة.جراء.الق�صف.و�صور.بع�صها
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امللحق رقم )1(

كشف بأمساء الضحايا القتلى جراء قصف طائرات السعودية وحتالفها مدينة ذمار  

املنطقة/.احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
التاريخمكان.الواقعةاملديرية

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة3طفلةت�صبيح.حممد.علي.الفاطمي.1

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة7طفلةروافد.حممد.علي.الفاطمي.2

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة9طفلةرميا�ض.حممد.علي.بن.علي.الفاطمي3

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيل10طفل�صالح.الرداعي.4

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة10طفلةباري�ض.حمود.علي.الغلمي.5

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة25اأنثىب�صرى.ح�صن.علي.الفاطمي.6

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة25اأنثىاأنباء.ح�صن.علي.حم�صن.فلح.الفاطمي7

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيلة27اأنثىكاتبة.�صالح.بن.�صالح.الرمي�ض.8

2015/5/21حارة.روما.القدميةذمارقتيل28ذكرحممد.علي.حم�صن.الفاطمي..9

2015/5/21هران.ذمارقتيلة30انثىاحرتام.حممد.علي.�صالح.الفاطمي10

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرحممد.عبد.اهلل.املتوكل11

2015/5/21هرانذمارقتيلذكر.جمهول12

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول13

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول14

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول15

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول16

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول17

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول18

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول19

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول20
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صور حصلنا عليها لبعض الضحايا القتلى يف مدينة ذمار- حمافظة ذمار 

طف��ل.قت��ل.ج��راء.الق�صف.على.
مدينة.ذمار

جثث.بع�ض.ال�صحايا
الذين.قتلوا.يف.الغارات.

التي.�صنتها.الطائرات..احلربية.
التابعة.لل�صعودية.وحتالفها

.مدينة.ذمار

�صورة.ح�صلنا.عليها.من.نا�صطن.

فلح. حم�صن. علي. الأ�صرة.
الفاطمي.

واملكونة.من.)9(.اأ�صخا�ض.قتلوا.

الذي. منزلهم. اأنقا�ض. حتت.
ا�صتهدفه.الق�صف
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امللحق رقم )2(
كشف بأمساء الضحايا املصابني واجلرحى  جراء قصف طريان السعودية وحتالفها مدينة ذمار

املنطقة/.احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
املديرية

مكان.
التاريخالواقعة

2015/5/21حارة.روماذمارم�صابة16طفلةعوايل.حممد.علي.الفاطمي1
2015/5/21هرانذمارم�صاب.27ذكرعبداهلل.اإبراهيم.الدولة2
2015/5/21هرانذمارم�صاب.25ذكرح�صن.اإ�صماعيل.راوية.3
2015/5/21هرانذمارم�صاب.20ذكرب�صار.اأمن.ذرا�ض.4
2015/5/21هرانذمارم�صاب.30ذكراأبو.قنا�ض.املرهبي5
2015/5/21حارة.روماذمارم�صاب35ذكر�صالح.حممد.علي.الفاطمي.6
2015/5/21حارة.روما�صبوةم�صاب27ذكروزير.يحيى.ح�صن.علي.7
2015/5/21حارة.روماذمارم�صاب28ذكرعبداهلل.اأحمد.علي.الوجيه.8
2015/5/21حارة.روماذمارم�صابة20اأنثىاأديبة.حممد.علي.الفاطمي9
2015/5/21حارة.روماذمارم�صابة70اأنثىهايلة.علي.احلاج.حممد.10
2015/5/21حارة.روماذمارم�صاب20ذكرب�صار.علي..ابجردو�ض11
2015/5/21حارة.روماذمارم�صابة25اأنثىرزيقة.�صالح.مقبل.12
2015/5/21حارة.روماذمارم�صاب27ذكر�صالح.ح�صن.الو�صلي13
2015/5/21حارة.روماذمارم�صاب25ذكرعلي.حممد.الفيل14
2015/5/21حارة.روماذمارم�صاب35ذكرح�صن.العمي�صي15
2015/5/21هرانذمارم�صاب28ذكرجماهد.قايد.اجلديبي16
2015/5/21هرانذمارم�صاب30ذكرعبدالكرمي.ال�صياين17
2015/5/21هرانذمارم�صاب28ذكر�صاكر.قايد.من�صور.18
2015/5/21هرانذمارم�صاب25ذكرجمهول19

يف. الق�صف. ب�صبب. اأ�صيب. �صاب.
رجله.الي�صرى

واأدت.االإ�صابة.اإىل.
برت.رجله.كاملة
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امللحق رقم )3(: كشف لبعض املنازل واملنشآت املدنية املدمرة واملتضررة جراء قصف طائرات السعودية 
وحتالفها مدينة ذمار

املنطقة/.نوع.املن�صاأةا�صم.مالك.املنزل.اأو.املن�صاأةم
نوع.ال�صررالتاريخمكان.الواقعةاملديرية

كلي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلحممد.علي.علي.حم�صن.الفلحي.الفاطمي1
كلي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلحمود.علي.علي.حم�صن.الفلحي.الفاطمي.2
كلي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلحممد.علي.�صالح.الفلحي.3
كلي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلحممد.ال�صلوي.4
كلي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلعبداهلل.حممد.املطري.5
كلي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلماجد.اال�صرعي.6
جزئي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلمنيف.النقيب.7
جزئي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلعبدالرقيب.احلبي�صي.8
جزئي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلعلي.اليعري.9
جزئي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلعبدالعزيز.الو�صابي.10
جزئي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلحممد.�صالح.ال�صعيبي.11
جزئي2015/5/21حارة.روما.ذمار.منزلاأحمد.�صالح.الرقيحي.12
جزئي2015/5/21املدينة.-.اجلامعة.ذمار.دار.عبادةم�صجد.العزيزي13
جزئي2015/5/21حي.اجلامعةذمار.منزلاأحمد.ح�صن.العزيزي14
كلي2015/5/21هرانذمار.من�صاأةمتحف.ذمار.التاريخي15
كلي2015/5/21هرانذمار.من�صاأةمركز.الر�صد.الزلزاري16
كلي2015/5/21هرانذمار.من�صاأةم�صخة.مياه17
كلي2015/5/21هرانذمار.من�صاأةفندق.�صياحي18
كلي2015/5/21حي.اجلامعةذمار.من�صاأةا�صرتاحة.جامعة.ذمار19
جزئي2015/5/21حي.اجلامعةذمار.من�صاأةمباين.جامعة.ذمار20
جزئي2015/5/21حي.اجلامعةذمار.من�صاأةاملعهد.املهني21
جزئي2015/5/21حي.اجلامعةذمار.من�صاأةفرع.�صركة.النفط22

صور للمتحف اإلقليمي ومركز الرصد الزلزايل الذين استهدفتهما الغارات اجلوية

متحف.ذمار.االإقليمي

مركز.الر�صد.الزلزايل



�صادر.عن
املركز.القانوين.للحقوق.والتنمية

اليمن.-.2015م


