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مكان االنتهاك : 
منطقة �سعوان - حي �سعب احلافة - مديرية اآزال يف اجلزء ال�سرقي من العا�سمة �سنعاء عبارة 

عن جتمع �سكني "حارة" حيث امل�ساكن متال�سقة ومكتظة بال�سكان ، قرابة 54 منزل على م�ساحة 
300مرت مربع فقط. 

تاريخ االنتهاك :1مايو2015م.
زمن االنتهاك : يف حوايل الدقيقة الأربعون بعد منت�سف الليل.

نوع االنتهاك: ق�سف �ساروخي بالطريان احلربي على احلي ال�سكني اأدى اإىل �سقوط �سحايا 
واأحلق دمارًا باملنطقة.

 جهة االنتهاك:
اململكة العربية ال�سعودية والدول التي حتالفت معها يف احلرب على اليمن، وهي )الإمارات ، 

الكويت، قطر، البحرين، م�سر، ال�سودان، املغرب ، الأردن، اأمريكا(
وصف االنتهاك :

يف الدقيقة الأربعون بعد منت�سف الليل �سمع كل من يف العا�سمة �سنعاء دوى �سوت انفجاٍر كبرٍي 
متزامنًا مع حتليق الطائرات احلربية التابعة لل�سعودية وحلفائها، �سمن �سل�سلة الغارات امل�ستمرة 
على اليمن التي د�سنتها ال�سعودية وحتالفها يف 2015/3/26م حتت م�سمى "عا�سفة احلزم"، وكان 
�سوت النفجار باجتاه اجلزء ال�سرقي من العا�سمة �سنعاء ، وبعد التحري تبني اأن الق�سف ا�ستهدف 
منطقة �سكنية مكونة من عدة منازل �سعبية ماأهولة بال�سكان يف منطقة  ت�سمى "�سعوان" يف حي 

ي�سمى "�سِعب املراون" يتبع مديرية �سعوب اإحدى مديريات اأمانة العا�سمة �سنعاء.
 املركز القانوين  انتقل  يف ال�سباح الباكر اإىل موقع الق�سف واطلع على الدمار الذي �سببته 
ببع�ض يف حي  بع�سها  �سعبية متال�سقة  منازل  ا�ستهدف عدة  الق�سف  اأن  و تبني   ، الغارة عن كثب 
اأحلقه  الذي  الدمار  �ساهدنا   وقد   ، املدنيني  من  الأ�سر  ع�سرات  فيه  تعي�ض  بال�سكان  مكتظ  �سعبي 
الق�سف اجلوي باملنطقة، لقد دمر ت�سعة منازل تدمريًاً كليًا على  روؤو�ض �ساكنيها وهم نيام ح�سب 
اإفادات ال�سهود من اأهايل احلارة كما ت�سرر عدد )44( منزل باأ�سرار خمتلفة اأدناها تك�سر جميع 

النوافذ والأبواب.
عند و�سولنا اإىل هذه املنطقة �ساهدنا ووّثقنا الأهايل  وهم ل يزالون يرفعون الأنقا�ض بحثًا عن 
ذويهم وجريانهم العالقني حتت الركام، ووّثقنا انت�سال الأهايل "اأ�سالء ب�سرية"  هي عبارة عن بقايا 
راأ�ٍض ويدين واأع�ساٍء داخلية ، وقد مت انت�سالها من حتت اأنقا�ض منزل عائلة "احليمي" وقد اأفادنا 

�سهود اأن تلك الأ�سالء هي اأ�سالء �سخ�ض يدعى "علي احليمي" البالغ من العمر حوايل )70( عامًا .
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 املركز القانوين وثق حالت القتل والإ�سابات والأ�سرار ب�سهادات ال�سهود واإفادات ال�سحايا 
وال�سور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية وم�ستندات ر�سمية.

إفادة بعض أهالي الضحايا:
بعد  الواحدة  ال�ساعة  يف  اأنه  اأفاد  منزل  و�ساحب  ال�سحايا  اأقارب  :اأحد  عامًا   21 ك(  ع.   . -)ع 
منت�سف الليل تقريبًا اأثناء ما كان يف منطقة اأخرى �سمع �سوت انفجار يف اجتاه منطقتهم ، وبعدها 
بدقائق اإت�سل به اأحد اأقاربه ليخربه باأن الق�سف قد ا�ستهدف منزلهم واملنازل املجاورة لهم ، فاأ�سرع 
اأُ�سرته  اإىل حارته و�سارك مع الأهايل  يف انت�سال ال�سحايا من حتت الأنقا�ض ، وقد قتل من اأفراد 

خم�سة اأ�سخا�ض وهم )والده، وجدته اأم اأبيه، و�سقيقاته الثالث( كما اأ�سيب اأخوه بجروح .
لياًل  الواحدة  ال�ساعة  يف  للنوم  غرفته  اإىل  متوجهًا  كان  عندما  اأنه  اأفاد  23عامًا:   ) �ض   . -)م 
اأ�سرته، ليجدوا  راأ�سه وروؤو�ض  تقريبًا تفاجئ ب�سوت �ساروخ من اجلو ي�سرب منزله ويدمره فوق 
اأنف�سهم بعدها مدفونني حتت الأنقا�ض ، اإىل اأن و�سل اأ�سخا�ض قاموا بانت�سالهم ، اأما هو فقد جنى 
باأعجوبة، لكن بقية اأ�سرته مل يكونوا حمظوظني مثله، حيث اأن �ستة منهم قد قتلوا ،وهم )اأربع 
ن�ساء وطفلني( واأ�سيب )اأربعة( اآخرون بجروح خمتلفة، البع�ض منهم يف العناية املركزة وحالتهم 

لزالت حرجة.  
شهود عيان:

املجاور  الأربعني  ل�سارع  احلربي  الطريان  ق�سف  بعد  اأنه  اأفاد  عامًا:   22 ا(  �ض.   . )ب  -ال�ساهد: 
ملنطقتهم بدقائق، �ساهد حيهم يق�سف اأي�سًا بوا�سطة الطريان احلربي ال�سعودي وحلفائه، م�ستهدفًا 
ممن  وكان  ال�سحايا،  وانت�سال  الإنقاذ  يف  للم�ساهمة  الق�سف  مكان  اإىل  ف�سارع   ، لهم  جماورة  منازل  عدة 
الن�ساء  من  معظمهم  جثث(  )ع�سر  هو  اآخرين  اأ�سخا�ض  مب�ساعدة  الأنقا�ض  حتت  من  بنف�سه  اإنت�سلهم 
والأطفال، اأما اجلرحى فقد كانوا بالع�سرات ، كما اأفاد اأنه ل يوجد يف منطقتهم اأي موقع ع�سكري اأو اأي 

من�ساأة ع�سكرية اأو مقاتلني اأو حتى ع�سكريني، فاحلي �سكني يقطنه الع�سرات من املدنيني .
-ال�ساهد)ع.اأ.ع( 20عامًا: اأفاد بقوله اأنه يف حوايل ال�ساعة الواحدة لياًل تقريبًا كان عائدًا اإىل 
منزله ، وفجاأة �ساهد �ساروخًا نازًل �سرب احلي ال�سكني الذي ي�سكن فيه، ف�سارع اإىل مكان النفجار مهروًل 
ليجد اأكرث من �سبعة منازل قد تدمرت كليًا على روؤو�ض �ساكنيها، وت�سررت ع�سرات املنازل الأخرى ، وقد 
�سارك مع اأهايل الأحياء املجاورة يف انت�سال ال�سحايا من حتت الأنقا�ض ، حيث اأخرجوا )ثالثة ع�سر 
جثة( معظمهم من الن�ساء والأطفال ، كما قاموا باإ�سعاف العديد من اجلرحى ، وقد وجدوا �سعوبة يف 

نقلهم وتاأخروا يف اإ�سعافهم نتيجة لإنعدام امل�ستقات النفطية وعدم وجود بنزين لل�سيارات. 
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إفادات من املستشفيات : 
مستشفى الثورة العام بصنعاء:

امل�سوؤول الأمني يف م�ست�سفى الثورة اأفاد املركز القانوين باأن امل�ست�سفى ا�ستقبل )اثنتا ع�سر جثة( 
واأ�سالء، الكثري منهم ن�ساء واأطفال، كما ا�ستقبل )اأربعة وع�سرين( حالة اأ�سيبت جراء ق�سف حي 

�سكني يف �سعوان، الكثري منهم حالته حرجة ومنهم اأطفال ون�ساء.
مستشفى الرأفة: 

  اأفاد الطبيب املناوب يف م�ست�سفى الراأفة بحي �سعوان اأنه وبعد منت�سف الليل ا�ستقبل امل�ست�سفى 
ال�سعب جراء ق�سف الطريان  اأ�سيبوا يف حي  اأطفال ون�ساء ورجل  اأكرث من ع�سرين م�سابًا ما بني 
بالق�سف  قتلتا  لمراأتني  جثتني  امل�ست�سفى  اإىل  و�سلت  كما  خطرة،  اإ�سابته  منهم  الكثري  احلربي، 

اإنت�سلتا من حتت الأنقا�ض ومت احالتهما اإىل م�ست�سفى الثورة.
نتائج االنتهاك: 

بلغت ح�سيلة �سحايا الق�سف بالطريان ال�سعودي وحتالفه على حي باب ال�ِسعب  يف �سعوان  نحو 
)17( قتياًل بينهم ) 8( اأطفال، و) 5( ن�ساء و)4( رجال، كما بلغ عدد اجلرحى )23(  بينهم )5( 

اأطفال و)5( ن�ساء و )6( م�سنني .

�سورة لدمار ت�سعة منازل يف احلي تدمرت كليًا بالق�سف
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أمساء وبيانات وصور  بعض الضحايا )القتلى(

ريماس فؤاد أحمد الحرازياسم الضحية :
4 سنوات )طفلة (العمـــر

قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك
اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
أمينة حسين الحرازياسم الضحية :

20 سنة )أنثى( العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
أشواق محمد صالح شرية اسم الضحية :

22 سنة )أنثى (العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
أماني عبدالحكيم عبدالكريم الوصابياسم الضحية :

17 سنة )طفلة(العمـــر
قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربياالنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفهاجهة االنتهاك
نوال محمد صالح شرية اسم الضحية :

20 سنة )أنثى  (العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
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حنان محمد صالح شرية اسم الضحية :
16 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك
اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
جمعة محمد خريف اسم الضحية :

60 سنة  )مسنة(العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
سيدة عبدالقادر محمد  الكبسي اسم الضحية :

85 سنة  )مسنة(العمـــر
قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
رجاء عبداهلل أحمد  الكبسي اسم الضحية :

13 سنة )طفلة (العمـــر
قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
يسرى عبداهلل أحمد الكبسياسم الضحية :

20 سنة )أنثى  (العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

تابع أمساء وبيانات وصور  بعض الضحايا )القتلى(
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الضحايا  القتلى

صور بعض القتلى

تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة55ذكرعبداهلل اأحمد عبدالكرمي الكب�سي1. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة13طفلةرجاء عبداهلل  اأحمد الكب�سي2. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة23اأنثىجنوى عبداهلل اأحمد الكب�سي 3. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة14طفلةي�سرى عبداهلل اأحمد الكب�سي4. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة85اأنثى�سيدة عبدالقادر حممد الكب�سي5. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة4طفلةرميا�ض فوؤاد اأحمد احلرازي6. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة60اأنثىجمعة حممد خديف7. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة17طفلةاأماين عبداحلكيم عبدالكرمي الو�سابي8. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة16طفلةحنان حممد �سالح �سرية 9. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة18اأنثىاأمينة ح�سني احلرازي10. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة22اأنثىاأ�سواق حممد �سالح �سرية 11. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة20اأنثىنوال حممد �سالح �سرية 12. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة70ذكرعلي علي احليمي 13. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة7طفلحممد فوؤاد اأحمد ال�سعفاين14. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة30ذكرح�سني علي خديف15. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة35ذكرعلي مهدي الرميي16. 
2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعواناأمانة العا�سمة18طفلةدلل حممد �سالح �سرية 17. 

جنوى عبداهلل اأحمد الكب�سي
قتلت  حتت الأنقا�ض يف حي �سعوان

عبداهلل اأحمد عبدالكرمي الكب�سي 
قتل  حتت الأنقا�ض يف حي �سعوان
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الضحايا اجلرحى 

تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 70اأنثىاأمينة اأحمد عباد 1. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 20ذكر مو�سى عبداحلكيم الو�سابي2. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 40اأنثىاإنت�سار حممد �سالح ال�سعفاين3. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 50اأنثىفاطمة اأحمد علي احلرازي 4. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 45اأنثى�سيدة ناجي احليمي5. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 9طفلفوؤاد اأحمد اأحمد احلرازي6. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 70ذكر حممد �سالح علي �سرية 7. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 4طفل�سياء �سالح العوبلي 8. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 40ذكر �سالح علي مطهر 9. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 80ذكر حممد علي جربان الهادي10. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 5طفلعبدالرزاق قائد رب�سان11. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 17طفل عبدالقادر اأحمد الكب�سي12. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 32ذكر �سالح اأحمد العوبلي13. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 28ذكر معاذ اأحمد اأحمد احلرابي14. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 50ذكر اأحمد ناجي علي احليمي15. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة  ذكر ابو بكر عبداهلل عامر 16. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 50ذكر حم�سن احلداد17. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 4طفلاإبراهيم الديب 18. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 55اأنثىاآمنة اأحمد اأحمد �سرية ال�سعفاين19. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 22ذكرمن�سور  حممد ال�سعفاين20. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 23ذكراأحمد اأحمد �سالح ال�سعفاين21. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة  ذكرح�سني �سريف22. 

2015/5/1حارة باب ال�سعب -�سعوان اأمانة العا�سمة 23ذكرمنيف حممد  احليمي 23. 
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املنازل اليت تدمرت أو تضررت  جراء القصف 

نوع الضررالوصفنوع  املنشاة اسم مالك املنشأةم
ت�سرر بليغدورينمنزل عبداهلل علي �سالح 1
ت�سرر النوافذ  والأبواب وت�سققاتدور واحدمنزلعلي اأحمد غالب راجح2
تدمري كليدور واحدمنزل حبيبة علي احليمي3
تدمري كليدور واحدمنزل من�سور حممد �سالح4
تدمري كليدور واحدمنزل اأحمد عبده القلعي 5
تدمري كليدور واحد �سعبيمنزل نعمان املفلحي6
ت�سرر كبريدورين �سعبيمنزل عبداحلكيم الو�سابي7
تدمري كليثالثة ادوار �سعبيمنزل حممد الرميي8
تدمري كليدورين �سعبيمنزل ح�سني الذماري 9

تدمري كليدور �سعبيمنزل عبداهلل اأحمد الكب�سي10
تدمري كليدور �سعبيمنزل حممد علي حممد ال�سياغي11
تدمري كليدورين �سعبيمنزل د/ عارف ال�سامي12
تدمري جزئيدور �سعبيمنزل اأحمد طمران13
تدمري جزئيدورين �سعبيمنزل علي الن�ساري 14
تدمري جزئيدورين �سعبيمنزل كاذية علي اخلولين15
تدمري جزئيدور �سعبيمنزل عبداهلل غوبة16
تدمري جزئيدور �سعبيمنزل علي الآن�سي17
تدمري جزئيمنزل قائد احلبي�سي18
تدمري جزئيدور م�سلحمنزل حممد الأهجري19
تدمري جزئيمنزل حممد الهمداين20
تدمري جزئيدورين �سعبيمنزل غالب العزي21
تدمري جزئيدورين �سعبيمنزل فائق هبة 22
تدمري جزئيدورين م�سلحمنزل حممد غبالن23
تدمري جزئيدورين م�سلحمنزل �سالح  مظهر24
تدمري جزئيدور �سعبيمنزل حفظ اهلل اجلدري 25
تدمري جزئيثالثة اأدوار �سعبيمنزل ح�سن �سائع 26
تدمري جزئيدور �سعبيمنزل �سوعي الزيادي27
ت�سرر كاملدور �سعبيمنزل حممد علي الو�سابي28
ت�سرر جزئيدور م�سلحمنزل زياد عبده �سعيد29
ت�سرر جزئيدور �سعبيمنزل يعقوب الو�سابي30
ت�سرر جزئيدور �سعبيمنزل خالد الرديني 31
ت�سرر جزئيدورين �سعبيمنزل عادل ال�سعيدي 32
ت�سرر جزئيدور �سعبيمنزل غالب الو�سابي33
ت�سرر جزئيدورين م�سلحمنزل عبدالرقيب ال�سامعي34
ت�سرر جزئيمنزل عبده البعداين 35
ت�سرر جزئيدورين �سعبيمنزل عبده �سعيد احلميدي 36
ت�سرر كاأملدورين �سعبيمنزل ناجي احليمي 37
ت�سرر جزئيدور �سعبيمنزل عبدالودود اأحمد ال�سربي 38
ت�سرر جزئيدور �سعبيمنزل عبدالقاهر ال�سربي 39
ت�سرر جزئيدور �سعبيمنزل حم�سن حممد احلداء 40
ت�سرر جزئيدورين �سعبيمنزل منيف حممد اجلهمي41
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