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ملخــــــص:

• بتاريخ 11�أبريل 2015م يف قرية للمهم�سني ت�سمى �لظهرة مبديرية ماوية حمافظة تعز قتل )13( 	
�سخ�ســا بينهم )9( �أطفال وعدد من �لن�ســاء، و�أ�سيب )7( �آخرون ب�ســبب ق�سف طائر�ت �ل�سعودية 

وحتالفها.

• بتاريخ 26مايو 2015م ق�ســفت �لطائر�ت �ل�ســعودية وحتالفها  قرية )د�ر �لن�ســر( مبديرية �ســر 	
�ملو�دم حمافظة تعز وقتل )6( �أطفال و�مر�أتني وجرح )15( مدنيا.

• بتاريخ 27 مايو 2015م. ق�ســفت �لطائر�ت �ل�ســعودية وحتالفها �ســوق �ســعبي يف )مفرق �لقُبّيطة( 	
مديريــة )�لر�هــدة( �لو�قعــة باجتاه جنــوب حمافظة تعــز �أدى �إىل قتل )8( مدنيــني بينهم طفل 

و�إ�سابة )24( مدنيًا بينهم طفلة.

• بتاريخ 27 مايو 2015م. ق�ســفت �لطائر�ت �ل�ســعودية وحتالفها منزل يف منطقة ثعبات مدينة تعز 	
�أدى �إىل قتل )5( مدنيني و�إ�سابة )4( �آخرين.

• يف 10 مايــو 2015م وتو�ريخ الحقة �ســنت �لطائر�ت �حلربية �لعديد مــن �لغار�ت �لتي دمرت قلعة 	
�لقاهرة �لتاريخية يف جبل �سر.

خلفيـــــة:

بعــد منت�ســف �لليل مــن يوم �خلمي�ــص بتاريخ 26 مار�ص 2015م، �علنــت �ململكة �ل�ســعودية حربها 
علــى �ليمــن وبدء �لعمليات �لع�ســكرية مب�ســاركة حتالف دويل مكون من ع�ســر دول بحجه دعم �ســرعية 
�لرئي�ــص �مل�ســتقيل هــادي �ســد مــن زعمهم �لبيــان جماعــة »�أن�ســار �هلل« )�حلوثيون( و�لقــو�ت �ملو�لية 
لهــم ولعلــي عبد �هلل �ســالح من قــو�ت �جلي�ص �ليمني . و�طلق على �لعملية ��ســم )عا�ســفة �حلزم( وكان 
مــرر �حلــرب �لــذي �علــن يف بيــان دول جمل�ــص �لتعــاون �خلليجي �نهــا جــاءت بعــد متابعتهــا لتطور�ت 
�الأحــد�ث �خلطــرة يف �جلمهورية �ليمنيــة و�لتي زعزعت �أمن �ليمن و��ســتقر�ره جــر�ء �النقالب �لذي 
نفذته �مللي�ســيات �حلوثية على �ل�ســرعية ، كما �أ�ســبحت ت�ســكل تهديد� كبرً� الأمن �ملنطقة و��ســتقر�رها 

وتهديــد� لل�ســلم و�الأمــن �لــدويل. 

مــار�ت �لعربية �ملتحدة  �لــدول �لتي �علنت م�ســاركتها يف �لعملية حتت قيادة �ل�ســعودية هي) �الإ
و�لبحرين وقطر و�لكويت(. ومب�ســاركة كل من )�الأردن وم�ســر و�ملغرب و�ل�ســود�ن وباك�ســتان ( �لذي 
قــرر برملانهــا يف وقــت الحــق مــن �لعمليــة رف�ــص �مل�ســاركة يف �لعمليــات �لريــة ومب�ســاركة �لواليــات 

�ملتحــدة �الأمريكيــة .

�ملركز �لقانوين للحقوق و�لتنمية  �جلهــود   بتكري�ــص  �هد�فــه  �طــار  يف 
ومر�قبــة  �الن�ســان  حقــوق  حلمايــة 
�النتهــاكات وك�ســفها للــر�أي �لعــام عمــل منــذ �عــالن �لعمليــة �حلربيــة »عا�ســفة �حلــزم« علــى مر�قبــة 
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�النتهــاكات �ملتوقــع ح�ســولها خالل هذه �لعملية ور�ســدها وتوثيقها و�لتي كان �ولها هو قر�ر �ســن �لعملية 
�لع�ســكرية ذ�تــه مبا ميثله من خرق و��ســح خارج �طار �ل�ســرعية �لدولية �ملحكومــة مبيثاق �المم �ملتحدة 
و�لقو�نــني �لدوليــة و�خت�سا�ســات جمل�ــص �المن �لدويل �ســاحب �ل�ســفة �لوحيدة يف �تخــاذ �أي عقوبات 

�ســد كل من  يهدد �ل�ســلم و�المن �لدويل ب�ســرط وجود �لتنا�ســب بني �لفعل و�لعقوبة .

�ال�ســتهد�ف �ملتعمــد للمدنيــني و�الهــد�ف �ملدنيــة ،و�لهجوم على مــدن ومناطق �ســكنية » كانت �برز 
�النتهــاكات �لتــي �رتكبتهــا قــو�ت �لتحالــف �لذي تقوده �ل�ســعودية  جــر�ء �لق�ســف �مل�ســتمر و�ملكثف من 
طائر�تهــا �حلربيــة علــى    �أغلــب مناطــق �ليمــن ومنهــا حمافظــة تعز �لتــي تقع و�ســط �ليمــن وتبعد عن 
�لعا�ســمة �ســنعاء حــو�يل 270 كــم  وت�ســهد بع�ص مناطــق هذه �ملحافظــة نز�ع م�ســلح بني �جلي�ــص �ليمني 
ومعه �للجان �ل�ســعبية �لتابعة للحوثيني »�ن�ســارهلل« وبني قوى �ملقاومة �ل�ســعبية �لتابعة حلزب �ال�سالح 

�لتــي تتلقــى �لتمويــل و�لتوجيــه مــن قبــل �ل�ســعودية  .

قصف قرية الظهرة والتي حدثت بتاريخ 11أبريل 2015م

بعــد منت�ســف �لليــل مــن  يوم �الأحــد 11 �أبريــل2015، ��ســتهدفت �لطائــر�ت �حلربية لل�ســعودية 
وحتالفهــا مدخل قرية �لظهرة �لتي يقطنها مو�طنني من »�لفئة �ملهم�ســة« يف مديرية �لتعزية مبحافظة 
تعــز بثــالث غــار�ت متتالية. تركزت على منازل �ملو�طنني ، مما �أدى بح�ســب م�ســادر طبية �إىل مقتل 11 
�سخ�ســا بينهم )9( �أطفال ون�ســاء،  كما ��ســيب )7( �أ�ســخا�ص �آخرون بجروح بالغة معظمهم من �لن�ســاء 
و�الأطفــال ، و�أدى �لق�ســف �إىل تدمــر 7 منــازل متقاربــة ومتال�ســقة، و��ســتمرت عمليــة �نت�ســال جثــث 

�ل�ســحايا مــن حتــت �الأنقا�ــص  �إىل م�ســاء �ليــوم �لتــايل.  

مل توؤكــد قيــادة عمليــة عا�ســفة �حلــزم عالقتهــا بهــذ� �لق�ســف �أو تنفيهــا يف حــني يوؤكد �ســحايا 
مــن �جلرحــى و�ســهود عيــان �أن �لق�ســف كان من طائــر�ت حربيــة حلقت على علــو منخف�ــص والميكن �أن 
تكــون �إال تابعــة لقو�ت �ل�ســعودية وحتالفها ب�ســبب �حل�ســار �جلوي �لــذي مينع �أي طائر�ت غــر تابعة 
لل�ســعودية وحتالفهــا مــن �لتحليــق يف �أجو�ء �ليمــن، كما الميكن �لقــول �أن طائر�ت �ل�ســعودية وحتالفها  
�خطــاأت �لهــدف الأن �لطائر�ت �مل�ســاركة و�ال�ســلحة �لتــي �أعلنت قــو�ت �لتحالف يف بد�يــة �لعملية عن 

م�ســاركتها  تعــد مــن �الأ�ســلحة �لدقيقــة و�ملوجهــة ون�ســبة �خلطــاأ تــكاد تنعــدم.

من جانبها �أد�نت �للجنة �الأمنية �لتي ير�أ�ســها �ملحافظ �ســوقي هائل ب�ســدة ما و�ســفتها بـ »جرمية 
�لق�ســف �لب�ســعة، �لتي تعر�ســت لها عزلة �لظهرة، يف منطقة �جلند، من قبل طر�ن �لتحالف، و�أ�ســفرت 

عن ��ست�ســهاد و�إ�ســابة �لع�ســر�ت من �ملو�طنني �الأبرياء �لعزل من فئة �ملهم�ســني".

اجلرمية السابعة عشر
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قصف قرية دار النصر والتي حدثت بتاريخ 26 مايو 2015م

يوم �لثالثاء بتاريخ 2015/5/26م عند �ل�ســاعة  5:00 �ســباحًا قام �لطر�ن �حلربي �لتابع لل�سعودية 
وحتالفها بالهجوم على قرية ريفية ت�ســمى د�ر �لن�ســر تابعة ملديرية �ســر �ملو�دم  وق�ســفت منازل �ملو�طنني 
لتدمرهــا علــى روؤو�ص �ســاكنيها فقتلت �أ�ســرة مكونة من 6 �أطفال و�مر�أتني ومل ينج �إال رب �الأ�ســرة  باالإ�ســافة 
�إىل جرح )15( �آخرين معظمهم من �لن�ســاء و�الأطفال، ومت تدمر م�ســجد �لقرية، فيما ت�ســررت منازل ب�سبب 
�لق�ســف، رب �الأ�ســرة �لــذي فقد جميع �أ�ســرته �أكــد �أنه  اليوجــد يف �لقرية �أي ن�ســاط ع�ســكري �أو �أي مو�قع 
ع�ســكرية وي�ســتغرب عن �ل�سبب �لذي جعل طائر�ت �ل�ســعودية وحتالفها تق�سف منزله وقريته وهذ� �أي�سًا ما 

�أكده �سهود من �أقارب �ل�سحايا و�سكان �لقرية.

قنــاة �لعربية وقناة �جلزيرة �لف�ســائية �للتني تنقالن �أخبار عملية عا�ســفة �حلــزم بثتا يف �أخبارهما 
مقطع فيديو وثق �ساعة �لق�سف وقالتا �أن طائر�ت �لتحالف ق�سفت مقرً� لقياد�ت �حلوثيني وهو ما نفاه هوؤالء 

و�أهايل �ملنطقة و�أكدو� �أنها قرية مدنية و�ل�سحايا مدنيون الي�ساركون يف �أي �أعمال ع�سكرية.

قصف منطقة مفرق القبيطة  والتي حدثت بتاريخ 27 مايو 2015م

يف �ل�ساعة 9:30  �سباح  يوم �الأربعاء بتاريخ 27  مايو  2015م  ق�سف �لطر�ن �حلربي �لتابع لل�سعودية 
وحتالفها �ســوقًا �ســعبيًا وم�ســجدً� و�ســيارة تنقل نازحني يف مفرق �لقُبّيطــة مديرية �لر�هــدة �لو�قعة باجتاه 
جنوب حمافظة تعز، وتبعد عنها قر�بة )60( كم تقريبا و�أ�ســفر �لق�ســف عن �ســقوط )20( قتيل بينهم )5( 

�أطفال كما �أ�سيب )24( مدنيًا، وتدمرت �ملحالت �لتجارية ومنازل �ملو�طنني وم�سجد �ملنطقة .

قو�ت �لتحالف مل تعلق على �حلادثة �ســوى �أنها �أعلنتها �ســمن �لعمليات �لتي قالت �أنها ��ســتهدفت قو�ت 
�أن�ســار �هلل وهو ما نفاه �أقارب �ل�ســحايا و�سهود �أكدو� للمركز �أن �ملنطقة �سوقًا �سعبيًا وال يتوجد فيه �أي قو�ت 

�أو ن�ساط ع�سكري، �سو�ء للجي�ص �ليمني �أو �للجان �ل�سعبية �لتابعة الأن�سار �هلل.

قصف منطقة ثعبات والتي حدثت  بتاريخ 27 مايو 2015م

يف ظهــر يوم �الأربعاء 27  مايو  2015م ��ســتهدف �لطر�ن �حلربــي للتحالف منطقة ثعبات مبدينة تعز 
وق�ســف منزل ميلكه لو�ء ع�ســكري متقاعد يدعى قا�ســم �لروحاين مكون من دورين ي�سكن هو و�أ�سرته يف �حد 
�الدو�ر و�لــدور �الخــر ت�ســكنه عائلــة �آخرى باالإيجــار �ل�ســهري، ومت تدمر �ملنزل ب�ســكل كامل وقتــل �للو�ء 

اجلرمية الثامنة عشر

اجلرمية التاسعة عشر

اجلرمية العشــــرون
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اجلرمية احلادية والعشرون

�ملتقاعــد و�بنتــه �لتي تعمل طبيبة و�بنه �ســادق ،�ما �لعائلة �الخرى �لتي ت�ســكن �لــدور �الآخر فقد قتل منها 
�سخ�سني وجرح �ربعة باإ�سابات متفاوتة كما �حرتق كل ما يف �ملنزل، �أحد �أقرباء �ل�سحايا يدعى جنيب �لعزي 
�أفادنا باأن �لطائر�ت �ل�سعودية ق�سفت �ملنزل �ململوك للروحاين و�لذي ت�سكن يف �أحد �أدو�ره �أ�سرته باالإيجار 

�ل�سهري، وال يدري ما �سبب �لق�سف، وقد قتل من �أقربائه �سخ�سني وجرح �أربعة وجميعهم مدنيني. 

مــن خــالل �طــالع �ملركز �لقانــوين على �ملنطقــة �لتي ��ســتهدفها �لطــر�ن بالقنابل �ملوجهــة ومن خالل 
�ملقابــالت �لتــي �جر�هــا مع �هايل �ملنطقــة تاأكد لنا  �أن �ملنطقة �مل�ســتهدفة مدنية ال يوجد فيهــا �أو بقربها �أي 

مو�قع �أو من�ساآت �أو قو�ت ع�سكرية فهي عبارة  عن �سكن يقطنه مدنيون.

قو�ت �لتحالف بقيادة �ل�سعودية ال تعر �أي �هتمام بحياة �ملدنيني فهي ت�ستهدفهم مبا�سرة وكل �لدالئل 
ت�سر �نه ��ستهد�ف متعمد  وهو ما يجعلها ترتكب جر�ئم حرب يجب م�سائلتها و�إلز�مها بتعوي�ص �ل�سحايا.

بعض املعاناة التي تشهدها حمافظة تعز:

ت�ســهد �ملحافظة مثل غرها من حمافظات �ليمن ح�ســار خانق ونق�ص حاد يف �الحتياجات و�ملو�د �لهامة 
من غذ�ء ودو�ء، وم�ست�ســفياتها وكل قطاعاتها �ملختلفة م�ســابة ب�سلل 
�ســبه تام نتيجة النعد�م �لكهرباء و�لوقود و�لو�سع �ل�سحي و�الن�ساين 
ينذر بكارثة �ن�ســانية نتيجة  للح�ســار �لذي تفر�ســه قو�ت �ل�سعودية 
وحتالفهــا  خالفــًا لــكل �العــر�ف و�ملو�ثيــق �لدولية وقو�عــد �لقانون 
�لــدويل �الن�ســاين ويجــب �لــز�م �ل�ســعودية وحلفائهــا برفع �حل�ســار 
و�ل�سماح بدخول �ملو�د �ملعي�سية و�الغاثية و�مل�ساعد�ت �الن�سانية كما 
�أن �لنز�ع �مل�ســلح �لذي يجــري يف بع�ص مناطق �ملحافظة يفاقم �الزمة 

�الن�سانية ويجب �لعمل على �نهاءه فورً� من جميع �الطر�ف.

قلعة القاهرة االثرية والتارخيية يف مرمى صواريخ العاصفة.

قلعة �لقاهرة �لتاريخية يف حمافظة تعز تعر�ســت للق�ســف من قبل طائر�ت �ل�ســعودية وحتالفها �أكرث 
من مرة فقــد ق�ســفت بتاريــخ 2015/5/10م و2015/5/30م 
�ســابقة والحقــة، وهــذه  وكذلــك يف 2015/6/6م وبتو�ريــخ 
�لقلعــة تعتر من �هم �ملعامل �الثرية و�لتاريخية يف �ليمن وهو 

ما يعد خرق لالتفاقيات �لدولية.

�جلدير بالذكر �أن �لطر�ن �حلربي لل�ســعودية وحتالفها 
قد ق�ســف �لكثر من �ملناطق و�الماكــن �لتاريخية و�الأثرية يف 
�ليمن  مع �نها مل ت�ســتخدم الأغر��ص ع�سكرية دون مر�عاة الأي 

قو�نني �أو �تفاقيات وقد وثق �ملركز �لقانوين �لعديد منها. 

"�لقانــون �لدويل �الن�ســاين 
�ملتعمــد  �لهجــوم  يح�ســر 
�ملدنيــني  علــى  و�لع�ســو�ئي 
ويعتــر  �ملدنيــة  و�العيــان 
ذلــك �نتهــاكا خطــرً� لقو�عده 

وجرمية حرب "

قلعة �لقاهرة ونر�ن �سو�ريخ �لق�سف �جلوي يندلع منها



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

ملحق رقم )2( �أ�سماء وبيانات �ل�سحايا �جلرحى من �ملدنيني و�سور لبع�سهم

ملحق رقم )3( بيانات �ملن�ساآت �ملدنية �ملدمرة و�ملت�سررة جر�ء �لق�سف و�سور لبع�سها
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ملحق رقم )1(
أ( بعض أمساء وبيانات وصور الضحايا القتلى من املدنيني يف قرية دار النصر مبديرية صرب املوادم

�ملنطقة/ �حلالة�لعمر�لنوع�ال�ســـــــمم
�ملديرية

مكان 
�لتاريخ�لو�قعة

2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلطفل1حممد خالد حمود �لغيلي 1
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلةطفلة3�سارة خالد حمود �لغيلي 2
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلطفل8جميل �سيف �هلل عبده �حمد 3
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلةطفلة10 رغد �سيف �هلل عبده �حمد 4
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلطفل11 حم�سن عبده حم�سن 5
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلةطفلة12 خلود خالد حمود �لغيلي 6
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلة�أنثى35فوزية عبده �حمد �لظفري 7
2015/5/26د�ر �لن�سر�سر �ملو�دمقتيلة�أنثى70 كاتبه ناجي �جلر�دي 8

صور بعض الضحايا القتلى من املدنيني يف قرية دار النصر مبديرية صرب املوادم 

حمود  خالد  �لطفل/حممد 
�لغيلي يبلغ من �لعمر عامًا قتل 

حتت �الأنقا�ص
ب�سبب �لق�سف

من  �لق�سف  ب�سبب  قتال  طفالن 
طر�ن �لتحالف �ل�سعودي 
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ب( صور بعض القتلى يف قرية الظهرة - تعز التي قصفت بتاريخ 11 - أبريل - 2015م 

جثتي طفلني ُقتال حتت �أنقا�ص 
منزلهمــا �لذي دمرته �ســو�ريخ 
�لطائــر�ت �ل�ســعودية يف قرية 

�لظهرة

جثــة �مر�أة قتلت حتــت �أنقا�ص 
منزلها

جثة �أحد �ملهم�سني وهي ما ز�لت 
بني �الأنقا�ص قبل �نت�سالها
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ج( بعض أمساء القتلى يف مفرق القبيطة – الراهدة – م/ تعز والتي قصفت بتاريخ 27مايو2015م

�ملنطقة/ �حلالة�لعمر�لنوع�ال�ســـــــمم
�لتاريخمكان �لو�قعة�ملديرية

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيلطفلحممد جنيب حممد علي 1
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيلة5طفلة�سلوى عبد�لكرمي2
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيلة3طفلةنهاية علي حممد 3
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيل8طفلفاروق مقبل عبد�هلل مقبل4
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيل15طفلو�ساح عبد�حلكيم �أبو �أ�سامة 5
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيل40ذكرحممود حممد يحيى 6
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيل30ذكرحممود عبده حممد يحيى7
2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةقتيلذكرحممود عبد�لعزيز �أحمد �لفقيه8

صور لبعض الضحايا القتلى يف قرية مفرق القبيطة  تعز 

�ملدنيــني  الأحــد  هامــدة  جثــة 
�سقط �إثر غارة �سنتها �لطائر�ت 
لل�ســعودية  �لتابعــة  �حلربيــة 

وحتالفها على �ل�سوق  

�لطائر�ت  غار�ت  قتلته  �ساب 
لل�سعودية  �لتابعة  �حلربية 
بتاريخ  �الأربعاء  يوم  وحتالفها 
مفرق  يف  2015/5/27م 

�لقبيطة - تعز
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ملحق رقم )2(
بعض أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى يف مفرق القبيطة – الراهدة – م/ تعز

�ملنطقة/ �حلالة�لنوع�ال�ســـــــمم
�لتاريخمكان �لو�قعة�ملديرية

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرر�سيد حممد مهيوب1

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكر�ساكر حممد عبده 2

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابةطفلةملياء �سعيد3

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرعماد عبد�ل�سالم 4

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرع�سام خالد بجا�ص5

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرحممد �سالح 6

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرعلو�ن نا�سر �لفقيه7

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكر�سنان عبد�لعزيز �أحمد �لقباطي8

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرخمتار وليد علي �سيف 9

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرمهيب �سعيد علي10

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرحممد عثمان طالب طالب11

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكر�أمني جباري12

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرمهيوب �سعيد علي13

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرعبده علي �سيف14

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكر�أمني ياأ�سر �سالح15

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرحممد نا�سر ناجي16

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكر�سد�م نا�سر ناجي17

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرجنيب حممد علي �سامل18

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرحممد عبد�لكرمي �سعيد19

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرفاروق عمار عبد�ل�سالم20

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكر�ساكر علي غالب21

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرفو�ز عبد�حلفيظ �ل�سامعي22

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرعبد�ل�سالم �سامل عبده �سعيد23

2015/5/27مفرق �لقبيطة�لر�هدةم�سابذكرحمبوب عبد�هلل �لودية24
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صور لبعض الضحايا اجلرحى واملنشآت املدنية التي تدمرت يف قرية الظهرة تعز جراء القصف 

�مل�سابة/ 
جنيبه ح�سن عبد�هلل

�مل�ساب /
 �إبر�هيم �حلجري

�لتــي  �ملنــازل  �أطــالل 
طائــر�ت  دمرتهــا 
�ل�ســعودية وحتالفهــا 

يف مدينة تعز

بقايــا �ملنــازل �ملدمرة 
��ســتهدفتها  �لتــي 
�لطائــر�ت  �ســو�ريخ 
لل�ســعودية  �لتابعــة 

وحتالفها



�سادر عن
�ملركز �لقانوين للحقوق و�لتنمية

�ليمن - 2015م


