
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 
 
 

 السعودية وحتالفها تقتل املزيد من املدنيني
 وتستهدف االعيان املدنية ومستشفى الثورة واملواقع االثرية

 وتستخدم اسلحة فتاكة ومدمرة وحمرمة دوليا
 نقم واالحياء اجملاورة لهحي -مديرية آزال –اليمن –صنعاء 

 م5115\5\11الثنني يوم ا 
 

 

 

 تقرير حقوقي 
 املركز القانوني للحقوق والتنمية 

 
 صنعاء  –اليمن 

  



 املركز القانوني للحقوق والتنمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 
 

  مكان االنتهاك :

نقم يف مديرية آزال  التي تعترب املديرية الشرقية للعاصمة صنعاء  يوجد بها حي يسمى 
االحياء كثافة سكانية   ويوجد به االالف من املنازل واملباني وهذا احلي يعترب من اكثر 

احلكومية والشركات ومستشفى الثورة وأالف من احملالت التجارية كما يوجد يف هذا احلي  مقر 
السفرة الربيطانية والقطرية وفندق موفنبيك الذي يعترب اشهر وارقى الفنادق يف اليمن 

 وار ب ن يمي  مكونات اتجمتم  اليمنيوالذي مت  فيه عقد جلسات مؤمتر احل

 مساء 53.1يوم االثنني ،الساعة زمان االنتهاك :

 م5115\5\11تاريخ االنتهاك : 

 نوع االنتهاك:
القاء قنابل وصواريخ من الطائرات الحربية للسعودية 

جبل نقم المالصق لألحياء السكنية وتحالفها على  
صنعاء ونتج عنه تدمير االف  والمطل على العاصمة

من المنازل والمنشآت المدنية وقتل مدنيين واصابة 
أخرين وبث الرعب والفزع والهلع في سكان العاصمة 
صنعاء , وخاصة في االحياء المالصقة والقريبة من 
جبل نقم ,ونتج عنه تعريض حياة مئات االالف من 

 سكان العاصمة للخطر بسبب االنفجارات .
 

 تهاك:جهة االن
المملكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معها وهي )اإلمارات , الكويت, قطر, البحرين, مصر, 

 السودان,  األردن, أمريكا(
 

 وصف وقائع االنتهاك :
م قصفت الطائرات الحربية للسعودية 5115\5\11الساعة الخامسة مساء من يوم االثنين الموافق   

ن فيه مخزن لألسلحة مع علم تلك الدول ان الجبل يقع بالقرب من االف المنازل وحلفائها جبل نقم بحجة ا
والمباني المدنية وان تلك المنطقة مكتظة بالمدنيين  وقد استخدمت السعودية في قصفها لمنطقة نقم 

ب صواريخ وقنابل محرمة دوليا مما ادى الى انفجارات هائلة جدا وتفجير مخزن األسلحة الحكومية مما تسب
في تعريض حياة المدنيين للخطر بسبب وصول الصواريخ التي تم تفجيرها الى منازل المدنيين وقد شاهد 
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سكان العاصمة صنعاء بعض تلك المتفجرات صواريخ  تتجه الى قمة الجبل واجزاء مختلفة منه اال ان 
عة من االنفجارات التي العديد منها اتخذت طريقها الستهداف االمنيين في منازلهم.. وبعد حوالي نصف سا

معها قنابل وصواريخ  و  عادتتم توثيقها , عادت الطائرات الحربية للسعودية وتحالفها ولكنها في هذه الغارة 
 ,احدثت تلك االسلحة التي ال يعرف صنعت لتدمير المدن  وقتل االبرياء من االطفال والنساء والمدنيين

صنعاء حيث شاهد سكان العاصمة كتلة من النار والدخان كنهها حتى االن ,انفجارا ضخما هز العاصمة 
والغازات انبعثت مع االنفجار وتصاعدت تلك الكتلة الى مستوى ارفع من جبل نقم الذي يصل ارتفاعه الى 
اكثر من كيلوا متر .وقد بدأت الكتلة النارية صغيرة ثم توسعت علوا نحو قمة الجبل وشاهدنا حول تلك 

مليئة بأحجام صغيرة من المقذوفات التي كانت تتطاير في جميع االتجاهات وتلى رؤية  الكتلة النارية هالة
تلك الكتلة النارية سماع دوي انفجار دمر كل ما اقترب منه تدميرا كليا وملحقا االضرار على بعد عشرة كيلوا 

مكنكم مشاهدته في من مركز االنفجار وقد تم توثيق لحظة وقوع هذا االنفجار بالصور والفيديو  والذي ي
 الرابط التالي.........................................

 م5115-4-51له اال يوم استهداف منطقة عطان في نفجار لم يشاهد سكان العاصمة مثهذا اال  

وقد اكد لنا شهود عيان انهم شاهدوا طائرات السعودية وتحالفها كانت تحلق على مستوى منخفض ثم القت 
ة جدا يزيد وزنها عن طن وشاهدوا تصاعد كتلة نارية انبعث منها قنابل صغيرة  وشظايا نارية قنبلة ضخم

انتشرت في جميع االتجاهات وكانت تدمر كل شيء تتساقط علية كما شاهوا قنابل كثيرة في االحياء القريبة 
وقد شاهدوا اطفاال من مركز االنفجار كانت تنفجر بمجرد سقوطها على االرض او المنازل او المواطنين 

 ونساء ورجاال سقطوا قتلى وجرحى جراء سقوط تلك االشياء عليهم او بالقرب منهم..

التي اتسعت رقعته في جميع االحياء الشرقية للعاصمة صنعاء ,حيث  التدميريةونظرا لهول االنفجار وقوته 
الحكومية والقضائية  والمنشئات وثقنا اضرار ودمارا في االف المنازل وعشرات المدارس والمساجد واالسواق

وحتى سفارات بعض الدول المشاركة في العدوان على اليمن لحقها  التجاريةوالتعليمية ومئات المحالت 
متر تقريا وبجوارها سفارة بريطانيا وقد  011الدمار فسفارة قطر  قريبة جدا من مركز االنفجار وتبعد عنه 

كيلوا تقع السفارة االمريكية التي نالها جزء من الدمار  5سافة تضررت هذه السفارتين بشكل كبير وعلى م
 والخراب.. وقطر وامريكا هما من ضمن تحالفا السعودية في حربها على اليمن..

وثق عشرات الشهادات واقوال الضحايا واهاليهم ووثقنا حاالت دمار شامل في حي نقم  المركز القانوني
السالم  وشارع خوالن ومسيك والمدينة السكنية ووثقنا سقوط ضحايا في واالحياء المجاورة له مثل حي باب 

 .ابحي مذبح الذي يقع في الجهة الغربية من العاصمة صنعاء و يبعد عن نقم عشرة كيلوا  تقري

يبعد  كانا يلعبان بالقرب من منزلهما والذي ال طفلين احدى الحاالت المأساوية التي سببها االنفجار  حكاية
سمعا االنفجارات   الذي تم قصفة متر تقريبا من سفح جبل نقم الذي كان به مخزن السالح سوى مئة
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النجاة بأنفسهما فهربا من الشظايا وقوة دفع االنفجارات االولى الى جوار احد الجدران  ونتيجة األولى فحاوال 
 ة وتحالفها قرر الطفالنالستمرار انفجارات الصواريخ من الموقع الذي قصفته الطائرات الحربية للسعودي
 الهروب الى منازلهما احد الطفلين عمره ثمان سنوات يحكي لنا ماذا حصل لهما .

كنا خائفين جدا ومرعوبين وكنا نبكي من شدة االنفجارات التي نسمعها وبعد ان حاولنا االختباء منها أراد )) 
ئ فيه وشاهدنا ادخنة وغازات كثيفة  كل واحد منا ان يذهب الى منزله فخرجت من المكان الذي كنا نختب

جبل نقم  نار كبيرة جدا اكبر منوكنا نسمع أصوات انطالق صواريخ واثناء قيامنا بالهروب الى منازلنا رأينا 
قوي قذف بي انا وصديقي عشرين فأسرعنا في الهروب وركضنا بكل قوتنا وفجأة سمعنا صوت انفجار 

اال انني كنت اشعر باختناق من الدخان الكثيف الذي ملئ   خطوة  وسقطنا على االرض وحاولت النهوض
المنطقة  وشاهت بقع من الدماء في جسمي وناديت على صديقي فلم يجبني وكنت امشي بصعوبة وعلى 

ثم اغمي  وهو بدون راس  والدماء تسيل منه االرض  وجسده ملقا علىشاهدت صديقي  عدة خطوات ُبعد 
 ((.عليا ولم اصحو اال في المستشفى

يقع منزله جوار  ,  عاما وجدناه في مستشفى الثورة حكى لنا فاجعته 50يبلغ من العمر  احد المدنيين
والذي يبلغ من  محمد–مع طفلية  ثناء ما كان أ ,يبعد عن مركز االنفجار  كيلو مترالذي مسجد الريان 

 وتطايرت المنزلنوافذ  تتحطم المنزل سمعوا انفجارات على إثرهافي  -اعوام 6اعوام  واسامة  4العمر 
فحاول االب ان يطمئن على ما تبقى من منزلهم فلم يجد شيئا يصلح للحياة وفي تلك  االثاثو  غرفالأبواب 

كلما سمعا صوت انفجار الصواريخ الهلع و  ان هذا االب يشاهد أطفاله مضطربين ويملؤهما الخوفاالثناء ك
دقيقة ولم يجد االب حيلة اال الخروج من المنزل لينجو بأطفاله وقد ارتفع   51التي استمرت اكثر من 

واثناء  بكائهما وصراخهما فحضنهما وخرج من المنزل ليبحث عن  مكان آمن يحفظ فيه نفسة واطفاله
هذه  ها سفح جبل نقمكبيرة وشظايا تتطاير من داخل هذه النار  مصدر  يةنار كتلة  هروبه من منزله شاهد 

 احدثت صدمة لكل من راءها  ااتساع تالنيران وما صاحبها من دخان وغازات واشياء كانت تتطاير كلما ازداد
  الذي بدأت مالمح قوته تلوح في االفق االنفجارهذا  .فحاول هذا الب ان يجد ملجئا يقيه واطفالها قوة دفع

كانت تطير في الهواء وتبحث عن  فإحدى الشظايا  التي اال ان االنفجار والشظايا كانت هي االسرع ,
 فاخترقت احشائه جسد طفله اسامة اختارتشظايا اخرى ,  هضنمحمد وهو في حت راس طفلة قطع ضحية 

في تين تم ازالتهما بتدخل جراحي  ,لوهو ايضا في حضن ابية تسببت في تلف الطحال واحدى الكليتين وال
رجلة اليمنى  تمزقكانت هناك شظية من نصيب هذا االب  أطفالهنفس اللحظات التي كانت الشظايا تمزق 

على اثرها سقط على االرض مغشيا علية ولم يفق اال في غرفة العناية المركزة بعد ان تدخل االطباء في 
 اة طفلة االخر الذي فقد بعضمعان ومرارةأحد أطفاله إنعاشه ليعود الى الحياة حامال معه آالم فقدانه 

 . سيمضي بقية حياته يعاني من هذه العاهةوالذي الحيوية  جسمهاعضاء 
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الذي تعرض له جبل نقم في الساعة الخامسة هرع المسعفين الى مكان القصف وكان  االول بعد القصف
 القصفموقع  بالقرب من مكان القصف طريق عام تمر فيه السيارات وما ان وصلت سيارة اإلسعاف الى

أدى الى قتل بعض المسعفين   مماالحربية السعودية تفاجئهم  وتقصف المكان مجددا  الطائراتحتى شاهدوا 
بجروح خطره احدهم بترت رجليه واخر فقد ذراعيه واخر  واصيب االخروناجسامهم الى أشالء  توتناثر 

 .أصيب بحروق من الدرجة األولى 

هذا السالح الفتاك لم يكن لهم ذنب اال ان االقدار شاءت ان يمروا  يين آخرين كانوا ضحية لنيرانمدن
بسيارتهم من الطريق العام التي كانت بالقرب من موقع القصف والن االنفجار ولد كتلة ضخمة وكبيرة جدا 

تفحمت  من النار الحرقة فقد استطاعت هذه الكتلة ان تحرق كل من كان في هذه السيارة ثالثة مدنيين
 . جثثهم 

وقد شاهدنا جثث متفحمة موجودة في مستشفى  وتفحمت جثتهوكل من كان قريبا من نيران االنفجار قتل 
 .الثورة ومستشفيات أخرى 

بعد سماع االنفجارات شاهدت صاروخ دخل الى كنت في منزلي و  بقولة  احد ضحايا هذا القصف افادنا
 .اد اسرتيفي قتل سته من افر منزلنا وتفجر بداخل المنزل مما تسبب 

لم تقف النار عند حد قتل البشر وجرحهم بل كان لها هدف آخر هو مالحقة القتلى والجرحى الى 
 كيلوا من مركز االنفجار. 5ومنها مستشفى الثورة الذي يقع على بعد المستشفيات التي اسعفوا اليها.

من من حيث األجهزة الطبية مستشفى الثورة يقع في حي نقم وهذا المستشفى يعتبر المستشفى األول في الي
وقد تعرض هذا المستشفى لتدمير شبه كامل حيث تدمرت العيادات الخارجية   الجراحية والعالجية, القساماو 

مع تعطل غرف العمليات بسبب تلف األجهزة الطبية الوحيدة في  اوبنك الدم وقسم الكلى تعطل كلي
 الجمهورية اليمنية ومنها جهاز فحص الغدة الدرقية .

أصيبت داخل المستشفى ومنها حاالت كانت في قسم الوالدة حيث أصيبت بعض  حاالت وثق المركز القانوني
القسم لمرأتين حصل لهن اجهاض  نفس حالتين في جبل نقم كما وثقنا النساء بشظايا من اثر القصف على

الزجاج بشظايا  أصيبتى الت اخر اح نا االنفجار كما وثق قوةمن شدة الخوف والذعر الذي حصل لهن من 
الذي تطاير على اجسام المرضى واألطباء  بسبب قوة ضغط االنفجار كما أصيب مرضى اخرون بحاالت 

 األجهزة والمعدات الطبيةاو اصطدموا بديكورات المستشفى  ت عليهمتساقطجراء القصف  واخرين  اغماء 
 . التي كانت تتطاير في العيادات والغرف الطبية

شابات و بسبب االنفجار  و من مركز االنفجار وثقنا حاالت  ألطفال ونساء اغمي عليهمة كيلعلى بعد ثالث
ما من اعمارهن اثر سماعهن لالنفجارات انتابتهن حاالت تشنج وفقدان للوعي والسيطرة م ياتفي العشرين

 إلصابات وجروح. تسبب بسقوطهن على األرض وتعرضهن
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لألحياء القريبة من مركز االنفجار وقد شاهدنا جميع تلك االحياء قد قام بعملية مسح  :المركز القانوني
المنازل تحطمت نوافذها وابوابها كما شاهدنا سيارات  فآالو  ا  يئ, منازل تهدمت كليا وأخرى جز رضت للدمارعت

حجار ضخمة عليها وشاهدنا اضرارا في المدارس والمساجد ومئات تدمرت كليا بسبب تساقط ا خاصة
 التجارية تحطمت على بعد ثالثة كيلو متر من مركز االنفجار .المحالت 

وهي  شرة كيلو مترعن مركز االنفجار في نقم بحوالي عبعد حي مذبح والذي يكما وثقنا حاالت إصابة في 
 . حالة طفلة اصيبت بشظايا صاروخية عمرها سبع سنوات تم اسعافها الى مستشفى الثورة

في توثيق لحظات القصف حيث وثقنا اثار االنفجار األول في الساعة  كان له دو : المركز القانوني
 .الخامسة ووثقنا القصف الذي احدث دمارا شامال على مستوى واسع من احياء العاصمة صنعاء 

 والذي تولد عنه كتلة كبيرة من النار حيث انبعثت منها شظايا وقنابل لحظة االنفجار الضخم كما وثقنا 
اكثر من كيلو مشكلة هالة نارية ضخمة صاحبها غازات وأدخنة أدت الى اختناق  هاوالتي وصل ارتفاع

 سكان المنازل التي كانت قريبة من مركز االنفجار .

خلفه القصف من دمار شامل  كما وثقنا تعطل شبه كامل للحياة ونزوح جماعي في تلك االحياء بسبب ما
 ر من سبعين الف مواطن .في تلك المناطق ويبلغ عدد سكان تلك المناطق اكث

وقوة االنفجار واألسلحة التي  وف والذعر بسبب ضخامة النيرانوثقنا مئات الحاالت أصابها الخ كما
مدنيين والتي من خاللها نستطيع و استخدمتها السعودية وتحالفها في إبادة الشعب اليمني أطفاال ونساء 

وصواريخ محرمة دوليا وتستهدف المدنيين واالعيان القول بان السعودية وتحالفها تستخدم قنابل عنقودية 
ت وقائية اثناء استخدامها ءامدنيين وال تقوم باتخاذ أي اجراالل عمدا وعدوانا االطفال والنساء و تالمدنية وتق

ان األسلحة التي تستخدمها السعودية وتحالفها لها اثار  مصداقية تؤكدألسلحة دمار شامل وهناك ادلة ذات 
 ..                   ا على حياة االنسانشكل خطر مستقبلية ت

زاء تلك الجرائم  السامية  والمفوضيةفي المركز القانوني نوجه نداء عاجال الى هيئة األمم المتحدة  فإنناوا 
الف من المدنيين من األطفال والنساء ووقف آلحقوق االنسان بسرعة وقف عبث السعودية وتحالفها بحياة 

ن يحا وواضحا لكل القواعد والقوانيستهدف كل مقومات الحياة البشرية والتي تعد خرقا صر هذه الحرب التي ت
والمعاهدات واالتفاقيات الدولية وانتهاكا لكل مواثيق األمم المتحدة  بل نؤكد ان السعودية وتحالفها نفذت في 

القانون  هايعاقب علي حق الشعب اليمني جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية وعدوان
 الدولي والمحلي .

ب وان تتقادم بمرور السنين ويخضع كل مرتكبو هذه الجرائم وكل من ساهم فيها للعقا ومثل هذه الجرائم ال
ن الدولية تعطي الحق لمحاكمة كل الدول التي وقفت  مع هذا العدوان وكل طال الزمان  بل ان القواني

الدول التي باعت او قدمت هذه األسلحة للسعودية وتحالفها ومنها الشركات التي صنعت السالح  وكل 
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وقدمت المساعدات  للسعودية أمريكا التي لها الدور األكبر  في قتل المدنيين في اليمن والتي باعت السالح
اعترافات وأدلة كافية  تعتبرأمريكيين  ومسؤولينوتصريحات أوباما ووزير الخارجية , وتحالفها لها والدعم 

 .تنساها البشرية لن لمحاكمتهم عن تلك الجرائم التي 

الحرب  اليقافم الى رئيس أمريكا 5/5/5115وقد سبق لمنظمة هيومن رايتس وان بعثت برسالة في تاريخ 
 .ضد اليمنيين  واثبات استهداف اليمنيين كما دعت أمريكا الى وقف بيع القنابل العنقودية للسعودية 

بان السعودية تستخدم في حربها في اليمن ’’ العسيري’’واما السعودية فقد صرح الناطق باسم التحالف  
لي في واال لما قامت أمريكا بخرق الحظر الدو ريكا التي تبيع لها تلك القنابل قنابل عنقودية مبررا ذلك بان أم
 ورة .بيع هذه القنابل ان كانت محظ

في الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام السعودية وتحالفها  المركز القانوني نؤكد ونستمر
ألسلحة وقنابل محرمة دوليا ومنها استخدامها للقنابل العنقودية واستهدافها للمدنيين واالعيان  المدنية  

 الثقافية واالثار والمساجد التاريخية والمواقع االثرية . واالعيان

لرجوع الى تعاليم األديان السماوية السمحاء ووقف االعتداء على اليمنيين ووقف اندعو كل احرار العالم  كما
ويالت  الحرب  ووقف قتل األطفال والنساء والمدنيين  وفك الحصار عن الشعب اليمني الذي يعاني من

شنت فيه الطائرات الحربية للسعودية وتحالفها وهو أول يوم  م 56/0/5115تاريخ الحرب والحصار منذ 
 .ربها ضد اليمن واليمنيين ح

وثق لحظات القصف كما وثق الحالة المروعة الناتجة عن االنفجار الكبير الذي دمر جزء املركز القانوني 
زء من االضرار كبيرا من العاصمة صنعاء كما وثقنا جميع الضحايا من المدنيين القتلى والمصابين  ووثقنا ج

ت المدنية كما وثقنا االضرار بمستشفى الثورة الذي اصيب بالشلل في اكثر اقسامة في المنازل والمنشآ
بسبب تعطل االجهزة الطبية التي تعتبر الوحيدة في الجمهورية اليمنية , كما وثقنا افادات االطباء 

والمستندات والمسئولين والمصابين وكثير من المتضررين  وبالصور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية  
 .الرسمية

 :افادات شهود من اقارب الضحايا 
 ثنينمن يوم اال   خامسة والنصفال  الساعة عند بقوله" افاد , عاما   52 ( ج  -ع  –س  ) الشاهد -

ت اورة للجبل بغار االمج ءجبل نقم واالحيا تستهدفسمع انفجارات الصواريخ الذي ام 5115\5\11الموافق 
ضرار جسيمه في كبيرة وهائلة جدا من قبل قوات التحالف السعودي مما ادى الى امتعددة احدثت انفجارات 

ورة وسقط على اثرها الكثير من المواطنين بين شهيد وجريح االمج ءحيث دمرت االحياالبنيان واالنسان ب
طيرة وحروق في الوجه بة اخي بجروح خااستشهاد اثنين من اسرتي واص بينهم اطفال ونساء من الضحايا

 ان ووريد الدم من الشظايا   وكسور في يده ورجلة اليسرى وتقطع شري
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االنفجار الرعب والذعر والهلع   هداء   ودمار احياء سكانية  وأثارالى العشرات من الجرحى والش باإلضافة

 بين اطفال ونساء العاصمة .
قصف  م5115 \5 \11 االثنين قبل المغرب   يوم في مساء عام : افاد بانه45( -ع –الشاهد)  ن -

التي هزت العاصمة صنعاء   التحالف السعودية  جبل نقم الكائن شرق العاصمة صنعاء  وتسببت االنفجارات
يها ومنها منازل المواطنين فوق ساكن صمة وتدميرائف والصخور الجبلية  على احياء العااقط القذالى  تس

قتل وجرح من كيلو متر تقريبا و  خمسةبل نقم الكائن في حي مسيك الذي يبعد عن جتدمير منزل قريبة 
 .اطفال0نساء و0بداخلة 

 فادات طبـــــــــــــــــــــية :إ
 الحاالت عشرات  طوارئ  المستشفى استقبل ان الثورة بالعاصمة صنعاء مستشفى هيئة في طبي افاد مصدر

 قتلى حسب الكشف الذي حصلنا على نسخة منه وبينهم اطفال ونساء وجثث متفحمة واشالء بشرية .
وكسور   بينهم اصابات بحروق من الدرجة االولىرة خط  مصابين بجروح المستشفى ايضُا  استقبل كما  

 أطفال ونساء. واالمعاء والصدر والبطن وبين الجرحىفي الراس والوجه والعين مختلفة  ومصابين بشظايا
جار من الجبل نتيجة لشدة حشظايا وصخور واالثورة  تعرض لقذائف صاروخية  و  كما افاد ان مستشفى 

وبعض االقسام  بعض االقسام تدمير جزئي لتدمير المستشفى االنفجار الهائل الذي هز العاصمة وتعرض
المستشفى وتساقطت  طمت نوافذتحو بسبب شدة ضغط االنفجار   تعطل كليا  عن العمل واستقبال المرضى

   فوق المرضى واالطباء والبعض منهم اصيب بإصابات بليغة.الديكورات 
للحصار المفروض على اليمن يفتقر الى االدوية والمستلزمات الطبية االمر الذي كما ان المستشفى نتيجة 

                                  يتسبب بتدهور الحالة الصحية للمصابين والمرضى.
 نتائج ما خلفه القصف من ضحايا واضرار: :

 الضحايا: -

 ما نتج عن القصف من ضحايا واضرار :وثق المركز القانوني 

  .( نساء  2(اطفال و)   4قتيال من المواطنين المدنيين بينهم )  56سقوط   -1اوال  :  

 ( كشف تفصيلي بأسماء وبيانات القتلى وصورهم1انظر الملحق رقم)                     

اعضاء حيوية من  او استئصال بترنتج عنا  اغلب االصابات  متفاوتةجروح اصيب مئات المواطنين ب  -5 
 . امراءة (  16 و) ال( طف   06بينهم )   (514وقد وثقنا )   وعاهات مستديمة  الجسم

 ( كشف تفصيلي بأسماء وبيانات الجرحى وصور البعض منهم5انظر الملحق رقم)                     
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 االضـــــــــــــــــــــــــــــرار:  -
كليا  فوق ساكنيه الذين سقط العديد منهم بين قتيل وجريح  ا منازل تدمير عشرات التدمير  -1

 وشردت بقية االسرة.
والمدارس والمنشئات الحكومية والتربوية والمهنية والفنية والتعليمية عشرات المساجد تدمير  -5

 وتدمير المحكمة التجارية .
 تدمير المئات من المحالت التجارية. -0
وتعطيل اقسام اخرى  م االعيادات الخارجية لمستشفى الثورة العام وتضرر بقية االقستدمير  -4

 وتحطيم نوافذ وديكورات المستشفى بشكل شبه كلي.
  جبل نقم.البعيدة من القريبة و  ل في االحياءالمناز أالفتحطم نوافذ  -5
 ء في تلك االحياء.شبكة الكهرباوتدمير  لشرب ولمياه ا ةرئيسيو شبكة  خزان تدمير -6
 .شئات الحيوية والخدمية في العاصمة صنعاء نتضرر اكثر الم -7
 .المملوكة للمدنيين  ترااالسيو  واثاث المنازل الخاصة ممتلكاتالاتالف  -8

 ( كشف تفصيلي باالضرار وصور لبعض الدمار3انظر الملحق رقم )
 وصف االنتهاك وفقًا للقانون الدويل العام والقانون االنساني الدويل وتوصيات املركز:

ت  آالمركز القانوني من خالل االطالع على الواقعة ومعاينة مكان االستهداف الذي يوجد فيه و بقربه منش
حيوية ومناطق احياء سكنية مدنية تتعلق بحياة الناس ومصالحهم  كما ان الساكنين في الحارات واالحياء  هم 

مجزرة سقط فيها وقد ادى استهداف جبل نقم حصول و المهمشين  ءاشخاص مدنيون من الناس البسطا
دنية والمستشفيات منشآت المالمواطنين منهم اطفال ونساء بين قتيل وجريح وتضرر وتدمير عشرات ال

والعيادات الطبية والذي يوجب القانون الدولي تجنبها وعدم استهدافها بشكل مباشر او غير مباشر ووجوب 
لك تحاشيها في الحروب لما تقدمة من خدمات وما تقوم به من عمل انساني في انقاذ ومعالجة الجرحى وكل ذ

ئم حرب وجرائم ضد االنسانية تستوجب معاقبة مرتكبيها جرا يؤكد ان قوات التحالف السعودي وتحالفه قد ارتكب
 لذا فإن: 

والتحقيق في تلك  دولية تحقيق سرعة تشكيل لجنةالمنظمات والهيئات الدولية  : نطلباملركز القانوني 
المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق في هذه االنتهاكات, وتقديم مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم,  نحث, كما الجرائم 

 وحماية المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية.
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 الى سرعة وقف الحرب ووقف استهداف المدنيينتلك الدول والهيئات والمنظمات  وبشكل عاجل ندعو
الوحدات  ترميم واعادات انشاءوسرعة إغاثة النازحين من منازلهم والمدنيين المتضررين  وتعويضهم وسرعة 

 التي تضررت من القصف  في العاصمة وبقية المحافظات .,,,,    الطبية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق الخاصة بالتقرير
 رجال(.-نساء-صور للقتلى والجثث المحترقة )اطفالوبعض  (اسماء وبيانات 1الملحق رقم)  -1

 ( اسماء وبيانات وصور للمصابين.5الملحق رقم )  -5

التي تدمرت والمنشئات التعليمية والقضائية والتقنية ودور العبادة والمدن التاريخية ( بيانات وصور ومقاطع فيديو  للمنازل 0الملحق رقم )  -0
 وتضررت.
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 (1امللحق رقم )
 5115/ 11/5بتاريخ امساء وبيانات وبعض صور الضحايا من القتلى الذين استهدفهم الطريان احلربي للسعودية وحتالفها 

 امانه العاصمة  -مديرية ازال  -نقم  حي  على
  )تهشم في جزء من  الراس( محمد عبدة سيف سعيد اسم الضحية :

 (طفل)سنوات  4 العمـــر:

 جبل نقم واالحياء المجاورةقصف صاروخي  على  االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  –نقم  مكان االنتهاك

 م5115/ 5/  11 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها جهه االنتهاك

 

  ريبانحمود  احمد علي  اسم الضحية :

 ذكر العمـــر:

 جبل نقم واالحياء المجاورةقصف صاروخي  على  االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  -نقم   مكان االنتهاك

 5115/ 5/  11 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها جهه االنتهاك

  صفية محمد قاسم اسم الضحية :

 سنة  )انثى( 41 العمـــر:

 جبل نقم واالحياء المجاورةقصف صاروخي  على  االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  -نقم   مكان االنتهاك

 5115/ 5/  11 تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها جهه االنتهاك

  ) بتر  راسة (   مجهول الهوية اسم الضحية :

 (ذكرسنة  ) 01 العمـــر:

 جبل نقم واالحياء المجاورةقصف صاروخي  على  االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  -نقم   مكان االنتهاك

 5115/ 5/  11 تاريخ االنتهاك
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 حي نقم امساء وبيانات مجيع  الضحايا )القتلى ( من املدنيني الذين استهدفتهم   طائرات السعودية وحتالفها  يف 
 مديرية  آزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امانه العاصمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصف السعودية وتحالفها على حي نقم صورة لثالث جثث محترقة ومتفحمة تعود لثالثة مدنيين استهدفهم 

 السعودية وتحالفها جهه االنتهاك

التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنينالريان نقماالمانهقتيل4طفــلمحمد عبده محمد سيف سعيد 1

12/05/2015االثنينالمحاريق/ مسيكاالمانهقتيلطفلغديرعبدالغني البحري 2

13/05/2015االثنينالمحاريق/ مسيكاالمانهقتيلطفلعبدالعزير عبدالغني البحري 3

14/05/2015االثنيننقماالمانهقتيل18ذكرحسين احمد طه الوشلي4

15/05/2015االثنيننقماالمانهقتيل20انثىحاكمه الجبلي5

16/05/2015االثنيننقماالمانهقتيل20ذكراحمد علي ريبان6

17/05/2015االثنيننقماالمانهقتيل25ذكرطه محمد علي زيد7

18/05/2015االثنيننقماالمانهقتيل30ذكرمجهول الهوية8

19/05/2015االثنيننقم /عزلة البالمياالمانهقتيل30ذكرعلي عبد هللا الثالياء9

20/05/2015االثنيناالمانهقتيل40انثىصفية محمد قاسم10

21/05/2015االثنيننقماالمانهقتيل40ذكرنبيل احمد ناصر جحاف11

22/05/2015االثنيننقماالمانهقتيلانثىسلوى حمود البحري12

23/05/2015االثنيننقماالمانهقتيلانثىرافه حمود البحري13

24/05/2015االثنيننقماالمانهقتيلانثىمهديه يحي البحري14

25/05/2015االثنينقاعدة االصالحاالمانهقتيلانثىغفران الظفير15

26/05/2015االثنينالحي السياسياالمانهقتيلانثىغدير امين منصور الجرباني 16

27/05/2015االثنينالمحاريق/ مسيكاالمانهقتيلانثىسلوى حسين الوتاري 17

28/05/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكرعبدهللا منصور احمد ريبان18

29/05/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكراحمد صالح ريبان19

30/05/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكرعبده احمد حمود عبده20

31/05/2015االثنينصواريخ من نقم الى صوفان االمانهقتيلذكرزايد محمد زايد محمد 21

01/06/2015االثنينمذبحاالمانهقتيلذكرمختار علي يحيى القحطاني 22

02/06/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكرادهم على جميل المؤيد23

03/06/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكرجابرسعد علي الشرفي24

04/06/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكرعلي ابراهيم علي جحاف 25

05/06/2015االثنيننقماالمانهقتيلذكرعبدالكريم مهيوب مصلح النجار26
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 العام مستشفى الثورة  ثالجة  في توثيقها تم  م  بسالح محرم دوليًا,5115/ 5/ 11

 (5الملحق رقم )

 امساء وبيانات الضحايا)املصابون (من املدنيني  الذين استهدفتهم طائرات السعودية وحتالفها يف  حي نقم
 أمانه العاصمة –مديرية آزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح2طفلعز الدين خالد علي1

11/05/2015االثنينمسيكاالمانهجريح3طفل محمد عصام2

11/05/2015االثنينمسيكاالمانهجريح3طفلاياد منصور سالم قايد3

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح3طفلاياد منصور سلمان4

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح3طفلعبده يحي عليان5

11/05/2015االثنينمسيكاالمانهجريح3طفلمعتصم محمود سيف6

11/05/2015االثنينمسيكاالمانهجريح4طفل البحري7

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح4طفل مجهول8

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه5طفلافنان محسن شامي9

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح7طفلمحمد خالد الشبامي10

11/05/2015االثنينمسيكاالمانهجريح9طفلمحمد احمد االهدل11

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح12طفلامجد عادل علي الصباحي12

11/05/2015االثنينشارع/45االمانهجريحه12طفلخوله سعد محمد الضوره13

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح13طفلاسامه علي المطري14

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح13طفلعبده محمد سيف15

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح13طفلهيثم محمد االسطي16

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح14طفلعبد الرحيم احمد القباطي17

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح14طفلعزام مبارك اللعجم18

11/05/2015االثنينسعواناالمانهجريحه15طفلاميره سعد محمد19

11/05/2015االثنينسعواناالمانهجريح15طفلبالل سيد محمد عبده20

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه15طفلذكر حسين علي الذاهبي21

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح16طفلاسامه فواز العنسي22

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح16طفلعبد الرحمن علي محسن  الضالعي23

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح16طفلعبد الغني احمد مهيوب24

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه16طفلغيدا ناجي حسين محي الدين25

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه16طفلنهى عبدالسالم المعيني26

11/05/2015االثنينسيتي مرتاالمانهجريح16طفلوائل عبده سيف الشاطر27

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح17طفلادم علي المويد28

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح17طفلاسامه الغيياني29

11/05/2015االثنينمسيكاالمانهجريح17طفلاسامه محمد الهمام30

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح17طفلعبد يحي عليان31

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح17طفلعلي علي ريبان32

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح17طفلمحمد جهاد الحمادي33

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح17طفلمحمد زياد الحمادي34

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح18انثىسميره عبدالغني اليتيم35

11/05/2015االثنينسعون مدينة العمالاالمانهجريح18ذكربالل سعد عبده الضهره36

11/05/2015االثنينالقاعاالمانهجريح18ذكرصهيب علي محمد غدر37

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح19ذكرايمن نبيل الثالياء38

11/05/2015االثنينحارة غمداناالمانهجريح19ذكرمحمد عبدهللا العداني39

11/05/2015االثنينحارة السد نقماالمانهجريح19ذكرمصطفى محمود عايض كامل40
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 الضحايا)املصابون (من املدنيني  الذين استهدفتهم طائرات السعودية وحتالفها يف  حي نقمامساء وبيانات كشف تابع 
 أمانه العاصمة –مديرية آزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح19ذكرهاشم محمد علي هاشم41

11/05/2015االثنينجريح20ذكراحمد يوسف الشعيدي42

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح20ذكررهيب صالح البحري43

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح20ذكرعبدالمطلب الهادي44

11/05/2015االثنينخلف مستشفى الثورةاالمانهجريح20ذكرعلي مهدي البدري45

11/05/2015االثنينشارع خوالناالمانهجريح20ذكرمحمد عبدهللا نور46

11/05/2015االثنينشارع خوالناالمانهجريح20ذكرمحمد نور /اثيوبي47

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح20ذكرمصطفى محمود كامل48

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح20ذكرنوح السياغي محمد الساغي49

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح21ذكراحمد العمري50

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح21ذكرزيد هادي صالح هلبس51

11/05/2015االثنينخلف مستشفى الثورةاالمانهجريح21ذكرمحمد عاطف المري52

11/05/2015االثنينشورتناالمانهجريحه22انثىامنه محمد حسين الريمي53

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح22ذكراحمد عبد الرحيم المداني54

11/05/2015االثنينالقاعاالمانهجريح22ذكرحسن عبد الخالق غدر55

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح22ذكرريان محمد الحبيشي56

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح22ذكرعمار فيصل الدنيني57

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح22ذكرمحمد احمد الفراص58

11/05/2015االثنينالقاعاالمانهجريح22ذكرمحمد علي جبران غدر59

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح22ذكرمصطفى محمد القوامي60

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح23انثىسميره محمد يحي61

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح23ذكررائد محمد زبيبه62

11/05/2015االثنينسعواناالمانهجريح23ذكرمجاهد ناصر علي محمد63

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح23ذكرمحمد احمد الليداني64

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه24انثىحنان حسين حمبل65

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح24ذكرهاشم درهم العماري66

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح24ذكريحصب احمد السكري67

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح24ذكريوسف علي احمد حسن68

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح24ذكريوسف علي احمد حسن69

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه25انثىفاطمة حسن عبدهللا هاجر70

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكراحمد علي هاوي جليس71

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرتوفيق يحي الرعيم72

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرشرف عبده احمد حلبوب73

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرعبدهللا محمد القرش74

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرفهد محمد علي جحاف75

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرماجد علي الخامدي76

11/05/2015االثنينشارع االربعين سعواناالمانهجريح25ذكرمجاهد ناصر علي محمد77

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرمجد الدين الحوثي78

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرمحمد احمد محي الدين79

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرمحمد محمد الحيمي80
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 امساء وبيانات الضحايا)املصابون (من املدنيني  الذين استهدفتهم طائرات السعودية وحتالفها يف  حي نقمكشف تابع 

 أمانه العاصمة –مديرية آزال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرمطهر عبدهللا جحان81

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرنبيل صالح حسين السلطان82

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح25ذكرياسر محمد الذرحاني83

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح26ذكراحمد صالح المعدني84

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح27ذكرخالد محمد المولد85

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرتاديكوجبر سالسو اثيوبي86

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرعارف عبد العزيز القيري87

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرعبدهللا حسين النصيف88

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرعبدهللا علي حفظ هللا89

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرعلي عبد الرزاق المداني90

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرفتحي يحي مسعودسنهوب91

11/05/2015االثنينخلف الثورهاالمانهجريح28ذكرمحمد عادل عقالن92

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرمحمد عادل عقالن93

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح28ذكرمحمد علي علوان94

11/05/2015االثنينشارع الرقاصجريح28ذكرنبيل صالح سعيد السماوي95

11/05/2015االثنينهايلاالمانهجريحه29انثىاروى احمد عبدالرحمن96

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه30انثىرانة عبد الحميد الثالياء97

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكراشرف احمد الشريف98

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكراكرم صالح الصباحي99

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكربالل عبد القادر النزيلي100

11/05/2015االثنينشارع الرقاصاالمانهجريح30ذكررضوان السماوي101

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرسامي محسن علي الشيباني102

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرعبدهللا حسين قايد103

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرعلي علي الحملي104

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرفهد محمد علي105

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرلطف احمد صالح مريط106

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرمحمد احمد المعدني107

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرمحمد الوشلي108

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرمحمد محمد العطاب109

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرمحمداحمد الطرحي110

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح30ذكرنبيل البيلي111

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح32ذكراحمد محمد العراسي112

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح32ذكرجمال شوقي احمد الحكمي113

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح32ذكرجمال عبدهللا الفوري114

11/05/2015االثنيننقمجريح33انثىزينب ثابت يوسف السعيدي115

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح33ذكرغالب محمد الضوري116

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح33ذكرمجاهد احمد غالب117

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه35انثىسعاده محمد المطري118

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح35ذكراحمد الفائق119

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح35ذكريحي محمد القحوم120
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 امساء وبيانات الضحايا)املصابون (من املدنيني  الذين استهدفتهم طائرات السعودية وحتالفها يف  حي نقمتابع 
 أمانه العاصمة –مديرية آزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح37ذكرمحمدعلي هاشم121

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح38ذكرعلي محمد العذري122

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح40انثىانيسه محسن القهالي123

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحه40انثىحوريه حسن السماوي124

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح40ذكرتامر حيدر علي مهدي125

11/05/2015االثنينسوق الملحاالمانهجريح40ذكرطه صالح الهمام126

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح40ذكرعبداللطيف االهجري127

11/05/2015االثنينشارع تعزاالمانهجريح40ذكرعبده محمد ابو علي128

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح40ذكرمحمد على الحداء129

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح41ذكراحمد محمد علي الدعيس130

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح42ذكرابو بكر عبد هللا عبد الحق131

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح45ذكراحمد علي العلفي132

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح45ذكراحمد محمد العلفي133

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح45ذكرعبد الغني احمد نفيش134

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح45ذكرعبدهللا محمد الحبيشي135

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح45ذكرعبدهللا محمد المطري136

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح45ذكرقحطان محمد فراص137

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح50انثىامنه علي سعيد الذاهبي138

11/05/2015االثنيننقم جوار جامع الرياناالمانهجريحه50انثىانيسه محسن حسين الغزالي139

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح50ذكرسالم زيد الحطامي140

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح50ذكرعبده محمد سيف سعيد141

11/05/2015االثنينجريح50ذكرعمر يوسف احمد الشعيدي142

11/05/2015االثنيناالمانهجريح50ذكريوسف احمد علي الشعيدي143

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح53ذكرعبده علي الشامي144

11/05/2015االثنينشارع خوالناالمانهجريح55ذكرعبد هللا محمد علي145

11/05/2015االثنينتقاالمانهجريح55ذكرعلي محمد فارع الوجيه146

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح60ذكرعبد اللطيف االهجري147

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح60ذكرمحمد علي الغشم148

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح60ذكرمحمد علي مقبل149

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح60ذكريحي عبد الرب150

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريح70انثىامنه يوسف151

11/05/2015االثنينجريح70ذكرسامي يوسف احمد الشعيدي152

11/05/2015االثنينجريحعشره اشهرطفلجوري يوسف احمد الشعيدي153

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىافراح عبدهللا البحري154

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىافنان عبد الرحمن الحسني155

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىخديجه احمد القيز156

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىرحمه حسين االرحبي157

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىرهف احمد االهدل158

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىسماح عبدهللا سعد مثنى159

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىشروق محمد احمد الحديد160
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 املدنيني  الذين استهدفتهم طائرات السعودية وحتالفها يف  حي نقمامساء وبيانات الضحايا)املصابون (من تابع 
 أمانه العاصمة –مديرية آزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىعايده عبد الرحمن الحسني161

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىعائلة محمد الحدمه162

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىكرامه حمود البحري163

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىوالدة عبدهللا البحري164

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحانثىوديع حسن احمد المويد165

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرابراهيم علي حزام المنتصر166

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكراحمد حمود احمد كليب167

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكراحمد طارق االبيض168

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكراحمد عبده علي الوصابي169

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكراحمد علي هادي حليس170

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكراحمد محمد غالب العشيمي171

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكراحمد يحي مريط172

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرامجد محمد سعد حبيش173

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرايهم منصور سلمان مجلي174

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكربشير يحي ناصر الحاكم175

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرجميل محمد هادي176

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرجميل ناصر جعفر177

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرحاشد سليمان البكاري178

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرحسن حسن الروني179

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرخالد عبدالملك الغرباني180

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرد.اكرم القاضي181

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرراجح علي راجح العذري182

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكررفيق منصور سلمان183

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرزيد يحي ناصر سلمان184

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرسليم علي السراجي185

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرطه حسين محمد العبسي186

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعبد الحميد عبدهللا الريشاني187

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعبد العزيز صالح احمد شاحي188

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعبد العزيز عبد الغني المطري189

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعبدالغني احمد العواضي190

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعبدالغني احمد عبدهللا191

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي جابر جبران جابر192

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي حامد المدعي193

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي حسن الروني194

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي عبد هللا جحاف195

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي عبدهللا الحبشي196

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي عبده راجح المقداد197

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي علي محمد ريبان198

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعلي يحي العليي199

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعمر صالح محمد النمراني200

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرعيدروس احمد قايد جمعان201
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 امساء وبيانات الضحايا)املصابون (من املدنيني  الذين استهدفتهم طائرات السعودية وحتالفها يف  حي نقمتابع 
 أمانه العاصمة –مديرية آزال 
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التاريخ اليوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرفواز علي سعد202

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرمجاهد احمد غالب203

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرمجدي طارق االبيض204

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرمحمد عبد هللا الحوري205

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرمحمد ياسين احمد الذماري206

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرمصطفى عبدالرحمن الشاطبي207

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرهاشم علي حسين السراجي208

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرهشام سليم شمسان209

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكرياسر مهدي عبدهللا الحوري210

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكريحي حسين احمد211

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكريحي محمد علي الشبيبي212

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحذكريوسف عبد هللا الصياغي213

11/05/2015االثنيننقماالمانهجريحطفــلمحمد عبدهللا الصعفاني214

اماناع العاصمة  استهدفتة   –العام  صورة لطفل جريح  في مستشفى الثورة 
 11/5/5115طائرات السعودية وتحالفها في حي نقم  بتاريخ 

أصبته طائرات السعودية   العام  الثورة مستشفى في  الحد الضحايا من المدنيين   صورة
 5/5115/ 11امانة العاصمة بتاريخ  –وتحالفها  اثناء استهدفها على حي نقم 

 

في مستشفى  لرجل صورة
 رجله  بترت  -الثورة العام 

بسبب الجراح التي اصيب بها 
  من قصف السعودية وتحالفها

 مديرية ازال -لسفح جبل نقم   

 امانه العاصمة

11 /5 /2015 
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 (3رقم )   الملحق

وبينها منازل تدمرت كلياً ،كما ان المركز القانوني قام بتوثيق ، هناك  االلف من المنازل التي تضررت 

المدارس والمساجد واالسواق والمحالت التجارية ،والفنادق ومحطات البترول ومنشآت حكومية وقضائية 

                         قصف ومنها سفارة والسفارات التي لحقها ضرر كبير جراء ذلك الوتعلمية  وتربوية

والتي بريطانيا  والسفارة االمريكية والقطرية  وهذه السفارتين االخيرتين هما لدوليتين مشاركتين في القصف 

ونرد في هذا الملحق  صور لبعض الدمار الذي خلفته ،يحتفظ المركز القانوني بكشوفات  تفصيلية  عنها 

 الفها اثناء قصفها لجبل نقمالطائرات السعودية وتح

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفمبيك  جراء قصف الطيران  فندق  بها تأثر التي االضرار بعض صورة
 امانة العاصمة -مديرية آزال –السعودي وتحالفه على حي نقم 

صورة  تأثر مبنى المحكة المحكمة التجارية بأمانة العاصمة بسبب قصف الطيران الحربي 
 مديرية ازال  –للسعودية وتحالفها على حي نقم 

 امانه العاصمة –مديرية ازال  –الطيران الحربي  للسعودية وتحالفها  على حي نقم  قصف جراء المواطنين منازل تأثر توضح صور

 امانه العاصمة –مديرية ازال  –بأضرار  جراء قصف  الطيران الحربي للسعودية وتحالفها على  منطقة نقم  التركي مبنى المعهد  تأثر توضح صورة
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صورة  توضح  تدمر وتضرر المنشئات التعليمية  ودور العبادة  والمدن التاريخية واالثرية  بسبب قصف الطيران الحربي للسعودية 

 م11/5/5115وتحالفها  على امانه العاصمة  بتاريخ 
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 م11/5/2015صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية  بتاريخ 

 5/5115/ 11بتاريخ مديرية ازال  –رباح جراء استهداف الطيران الحربي للسعودية وتحالفها على االحياء السكنية في منطقة  نقم  بن بالل مدرسة معمل تأثر وضحت صور

 5/5115/ 11بتاريخ مديرية ازال  –نوح بسبب استهداف الطيران الحربي للسعودية وتحالفها على االحياء السكنية في منطقة  نقم  بن سام  مدرسة معمل تأثر توضح صور

 امانه العاصمة –مديرية ازال  –صور تبين تأثر مسجد االحسان احد المساجد التي كانت هدفا لقصف السعودية وتحالفها والذي  يقع في حي نقم 

 

 ة االعيان الثقافيةتوضح الدمار الذي لحق مدينة صنعاء القديمة االثرية المدرجة في قائمة التراث االنساني العالمي والموحمية موجب اتفاقية الهاي  لحماي صور


