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 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

تمتم املشيذ يٍ املذَينيانسعىديت وحتانفها   
 وتستهذف االعياٌ املذَيت ويستشفى انثىرة واملىالع االثزيت

حمزيت دونيا  وتستخذو أسهحت فتاكت ويذيزة   
َمى واالحياء اجملاورة نهحي -يذيزيت آسال –انيًٍ –صُعاء   

 

 م2015\5\11يوم االثنين  
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 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 1صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  مكان االنتهاك :
أكثر ُنقم(، ويعد ىذا الحي من في مديرية )آزال( المديرية الشرقية لمعاصمة صنعاء، يوجد بيا حي يسمى حي )

أحياء العاصمة كثافة بالسكان ، حيث يوجد بو آالف المنازل السكنية والعديد من المباني الحكومية والشركات 
ومئات المحالت التجارية، كما يوجد بو مستشفى الثورة العام ومقر السفارة البريطانية والسفارة القطرية وفندق 

الذي ُعقدت فيو جمسات وأعمال )مؤتمر الحوار الوطني( بين )الموفنبيك( الذي يعد أشير وأرقى فنادق اليمن وىو 
 جميع مكونات المجتمع اليمني.

 يساء 03.5يىو االثُني ،انساعت سياٌ االَتهان :

 و5510\0\11تاريخ االَتهان : 

 َىع االَتهان:
القاء قنابل وصواريخ شديدة االنفجار من الطائرات الحربية 

نقم المالصق لألحياء  جبلالتابعة لمتحالف السعودي عمى 
صنعاء من الجية الشرقية،  السكنية والمطل عمى العاصمة

صابة مدنيين وبث الرعب  وقد أسفرت تمك الغارات عن مقتل وا 
والفزع واليمع في سكان العاصمة صنعاء، باإلضافة إلى 
إلحاق الضرر بآالف المنازل والمنشآت المدنية، خاصة في 

)جبل نقم( ، كما نتج عنيا  األحياء المالصقة والقريبة من
تعريض حياة مئات اآلالف من سكان العاصمة لمخطر بسبب 

 االنفجارات .
 

 جهت االَتهان:
المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا لشن الحرب عمى اليمن وىي )اإلمارات ، الكويت، قطر، 

 ريكية(البحرين، مصر، السودان،  األردن، والواليات المتحدة األم
 

 وصف ولائع االَتهان :
م قصفت الطائرات الحربية لمسعودية وحمفائيا 2015\5\11من مساء يوم االثنين الموافق  5000في الساعة  

)جبل نقم( بحجة أنو يحتوي عمى مخزن لألسمحة، مع عمم تمك الدول أن الجبل يقع بالقرب من آالف المنازل 
تظة بالمدنيين، وقد استخدمت السعودية في قصفيا لمنطقة )نقم( صواريخ والمباني المدنية، وأن تمك المنطقة مك

وقنابل محرمة دوليًا ُتحدث انفجارات ىائمة جدًا، وأسفرت تمك االنفجارات عن تفجير مخزن أسمحة تابع لمجيش 
خزن اليمني، وىو ما عرض حياة المدنيين لمخطر بسبب التطاير العشوائي لمقذائف والصواريخ الصغيرة من م
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 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 2صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

السالح عمى مساكن المواطنين في مختمف أحياء العاصمة، وقد شاىد سكان العاصمة صنعاء بعض تمك القذائف 
الصواريخ الصغيرة تتجو الى قمة الجبل وأجزاء مختمفة منو، إال أن العديد منيا اتخذت طريقيا الستيداف اآلمنين 

م توثيقيا ، عادت الطائرات الحربية لمسعودية وتحالفيا في منازليم.. وبعد حوالي نصف ساعة من االنفجارات التي ت
برياء من األطفال والنساء نعت لتدمير المدن وقتل األولكنيا في ىذه الغارة عادت محممة بقنابل وصواريخ صُ 

والمدنيين، أحدثت تمك األسمحة التي ال يعرف كنييا حتى اآلن انفجارًا ضخما ىز العاصمة صنعاء، حيث شاىد 
سكان العاصمة كتمة من النار والدخان والغازات انبعثت مع االنفجار، وتصاعدت تمك الكتمة إلى مستوى أعمى من 

أكثر من كيموا متر. وقد بدأت الكتمة النارية صغيرة ثم توسعت عموًا نحو قمة  قمة جبل نقم الذي يصل ارتفاعو إلى
الجبل وشاىدنا حول تمك الكتمة النارية ىالة مميئة بأحجام صغيرة من المقذوفات التي كانت تتطاير في جميع 

يرا كميا، ممحقًا األضرار االتجاىات، وتمى رؤية تمك الكتمة النارية سماع دوي انفجار ىائل دمر كل ما كان بقربو تدم
 كم( من مركز االنفجار، وقد تم توثيق لحظة وقوع ىذا االنفجار بالصور والفيديو.   10عمى بعد )

 م2015-4-20ذلك االنفجار لم يشاىد سكان العاصمة مثمو إال يوم استيداف منطقة عطان في  

حمق عمى مستوى منخفض ثم ألقت قنبمة ضخمة وقد أكد لنا شيود عيان أنيم شاىدوا طائرات السعودية وتحالفيا ت
جدًا يزيد وزنيا عن طن، وشاىدوا تصاعد كتمة نارية انبعث منيا قنابل صغيرة وشظايا نارية انتشرت في جميع 
االتجاىات، وكانت تدمر كل شيء تسقط عميو، كما شاىدوا قنابل كثيرة في األحياء القريبة من مركز االنفجار كانت 

ورجااًل قتمى وجرحى جراء  وطيا عمى االرض أو المنازل أو المواطنين، وقد شاىدوا أطفااًل ونساءً تنفجر بمجرد سق
 سقوط تمك االشياء عمييم أو بالقرب منيم.

ونظرًا ليول االنفجار وقوتو التدميرية التي اتسعت رقعتو في جميع االحياء الشرقية لمعاصمة صنعاء فقد وثقنا 
لمنازل وعشرات المدارس والمساجد واألسواق والمنشآت الحكومية والقضائية والتعميمية أضرارًا ودمارًا في آالف ا

ومئات المحالت التجارية وحتى سفارات بعض الدول المشاركة في العدوان عمى اليمن لحقيا الدمار، فسفارة قطر 
بجوارىا سفارة بريطانيا، وقد ( متر تقريبًا، و 300كانت قريبة جدًا من مركز االنفجار وال تبعد عنو إال بحوالي )

كم( تقع السفارة االمريكية التي ناليا جزء من الدمار  2تضررت ىاتين السفارتين بشكل كبير، وعمى مسافة )
 والخراب، مع أن قطر وأمريكا ىما من ضمن تحالف السعودية في حربيا عمى اليمن.

م، كما وثق حاالت الدمار الشامل الذي لحق بحي وثق عشرات الشيادات وأقوال الضحايا وأىاليي المركز القانوني
)نقم( واألحياء المجاورة لو مثل حي )باب السالم( وشارع )خوالن( و)مسيك( و)المدينة السكنية(، ووثق المركز 

 كم( تقريبًا. 10سقوط ضحايا في حي )مذبح( الذي يقع في الجية الغربية لمعاصمة صنعاء و يبعد عن )نقم( حوالي )

 (إَساَيتيأساة )
إحدى الحاالت المأساوية التي سببيا االنفجار حكاية طفمين صديقين كانا يمعبان بالقرب من منزل كل منيما والمذان 
ال يبعدا سوى مائة متر تقريبًا عن سفح جبل )نقم( حيث يوجد مخزن السالح الذي تم قصفو، الطفالن سمعا 

ا من الشظايا وقوة دفع االنفجارات األولى إلى جوار أحد الجدران، االنفجارات األولى فحاوال النجاة بنفسييما، فيرب



 

 

  TheLegalCenter148@gmail.com: mail-E 00967 777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  

 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 3صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

ونتيجة الستمرار انفجارات الصواريخ الصغيرة والقذائف من المخزن الذي قصفتو الطائرات الحربية التابعة لمسعودية 
 0 وتحالفيا قرر الطفالن أن ييربا الى منزلييما، أحد الطفمين عمره ثمان سنوات يروي لنا ما حصل 

)) كنا خائفين جدًا ومرعوبين وكنا نبكي من شدة االنفجارات التي نسمعيا، وبعد أن حاولنا اإلختباء منيا أراد كل 
واحد منا أن يذىب إلى منزلو، فخرجنا من المكان الذي كنا نختبئ فيو وشاىدنا أدخنة وغازات كثيفة، وكنا نسمع 

جاىات، وأثناء ىروبنا إلى المنزل رأينا نارًا كبيرًة جدًا حجميا أصوات صواريخ صغيرة تتطاير عشوائيًا في كل اإلت
أكبر من جبل )نقم(، فأسرعنا في اليروب وركضنا بكل قوانا، وفجأة .. سمعنا صوت انفجار قوي قذف بنا حوالي 
عشرين خطوة فسقطنا عمى األرض.. حاولت النيوض إال أني كنت أشعر باختناق وضيق تنفس ناتج عن الدخان 

كثيف الذي مأل المنطقة، وشاىدت بقعًا من الدماء في جسمي، فناديت عمى صديقي إال أنو لم يجبني.. مشيت ال
نحوه بصعوبة .. وعمى ُبعد خطوات شاىدت صديقي ممقًى عمى األرض .. وما أرعبني أن صديقي أصبح بال رأس.. 

 ى((.والدماء تسيل منو..  أغمي عمّي عمى الفور ولم أُفق إال في المستشف

 )يأساة اهلزوب إىل املىث(
 ( عامًا، وجدناه في مستشفى الثورة العام حيث حكى لنا فاجعتو.. 0 53أحد المدنيين يبمغ من العمر ) 

)) يقع منزلي جوار مسجد الريان الذي يبعد عن مركز االنفجار )كيمو متر واحد(، كنت حينيا في المنزل مع اثنين 
فسمعنا أصوات انفجارات عمى إثرىا تحطمت نوافذ المنزل  -سنوات(  6سنوات( وأسامة ) 4محمد ) –من اطفالي 

وتطايرت أبواب الغرف واألثاث، وبعد أن اطمأننت عمى الطفمين قمت ألحاول أن أطمئن عمى ما تبقى من مكونات 
يما الخوف واليمع ئربين يممالمنزل فوجدت أن كل شيء لم يعد عمى حالو، وفي تمك األثناء شاىدت طفالي مضط

جراء أصوات انفجار الصواريخ الصغيرة والقذائف التي كانت في مخزن السالح المستيدف والتي استمرت ألكثر من 
( دقيقة، فمم أجد من حيمة إال الخروج من المنزل واليروب بطفالي المذان ارتفعت أصوات بكائيما وصراخيما، 20)

ضًا أبحث عن مكان آمن يؤينا من القذائف المتطايرة، وأثناء ىروبي من المنزل فحضنتيما وخرجت من المنزل راك
ت تتفجر وتتطاير لشاىدت أمرًا فضيعًا .. إنو انفجار ىائل جدًا بالقرب من مخزن السالح الذي كانت محتوياتو الزا

عشوائيًا.. شعت نار ذلك االنفجار الفظيع بالمون األصفر الداكن الذي يشبو لون ضوء الشمس في وقت غروبيا، 
متر(  500وانتشر ضوؤه حتى مأل األُفق، واستمرت كتمتو النارية في االتساع حتى بمغ نصف ُقطر دائرتيا حوالي )

متر(، وكمما اتسعت دائرة االنفجار  200ن قمة )جبل نقم( بحوالي )تقريبًا، ووصل ارتفاعيا إلى مستوى أعمى م
كمما تحول لون كتمتو إلى المون األحمر، وكانت تنتشر من حول كتمتو االنفجار الكبير انفجارات كثيرة صغيرة بالمون 

تتطاير من حولو  األبيض تشبو القصاصات الالمعة التي يستخدميا الناس في الزينة واألفراح، تمك االنفجارات كانت
بكثافة.. استمرت كتمة االنفجار النارية في اإلتساع حتى ظيرت من حوليا ىالة من الغازات والدخان األسود 
والرمادي، باإلضافة إلى شظايا وأخالط كثيفة من األحجار والمعادن واألتربة .. حاولت اإلسراع في اليرب لكن 

معدودة حتى وصل صوتو الفظيع وضغطو اليائل مصحبًا بالشظايا التي  االنفجار كان ىو األسرع، فمم تكن إال ثواني
تطايرت في كل مكان.. إحدى الشظايا الطائشة لم تجد من ضحية إال ولده )محمد( ذو األربعة أعوام حيث اقتطعت 
 رأسو وىو في الحضن األيمن ألبيو.. شظايا طائشة أخرى اختارت الحضن األيسر لتخترق جسد )أسامة( فتمزق
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 4صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

حدى )الكميتين( ليتم إزالتيما بتدخل جراحي عاجل.. األب ىو اآلخر لم يسمم  أحشائو وتتسب في تمف )الطحال( وا 
من طيشان الشظايا وعبثيا، ففي ذات الوقت الذي كانت فيو الشظايا تعبث بأجساد طفميو كانت ىناك شظية طائشة 

يو، ولم يفق إال في غرفة العناية المركزة بعد أن من نصيبو، فقد مزقت رجمو اليمنى وسقط عمى إثرىا مغشيا عم
تدخل االطباء في إنعاشو، ليعود مجددًا إلى وعيو حامال معو آالم فقده ألحد أوالده ومرارة معاناة الطفل اآلخر الذي 

 فقد بعض أعضاء جسمو الحيوية والذي سيمضي بقية حياتو يعاني من ىذه العاىة .

م ىرع المسعفون إلى مكان القصف الذي كان يوجد 5000جبل نقم في الساعة  بعد القصف األول الذي تعرض لو
بالقرب منو طريق عام تمر بالسيارات، وما إن وصمت سيارات اإلسعاف إلى موقع القصف حتى شاىدوا الطائرات 

صابة الحربية السعودية تفاجئيم بقصف المكان مجددًا، وىو ما أدى إلى مقتل بعض المسعفين وتناثرت أشالئي م وا 
البعض اآلخر بجروح خطيرة، حيث أن أحدىم بترت رجاله، وآخر فقد ذراعيو، وآخر أصيب بحروق من الدرجة 

 األولى.

مدنيون آخرون كانوا ضحية لنيران ىذا السالح الفتاك، ولم يكن ليم من ذنب إال أن األقدار شاءت أن يمروا 
موقع القصف، وألن االنفجار وّلد كتمة ضخمة وكبيرة جدًا من بسيارتيم من الطريق العام الذي كان يمر بالقرب من 

 النار الحارقة فقد استطاعت ىذه الكتمة أن تحرق كل من كان في ىذه السيارة، وىم ثالثة مدنيين تفحمت جثثيم  .

رة وكل من كان قريبا من نيران االنفجار قتل وتفحمت جثتو، وقد شاىدنا جثثًا متفحمة موجودة في مستشفى الثو 
 العام ومستشفيات أخرى .

أحد ضحايا ىذا القصف أفادنا بقولو 0 ))كنت في منزلي وبعد سماع االنفجارات شاىدت صاروخًا دخل إلى منزلنا 
 وانفجر بداخمو وتسبب في قتل ستة من افراد اسرتي((.

قتمى والجرحى إلى لم تكتف النار بقتل وجرح البشر في مكان القصف فحسب، بل كان ليا ىدف آخر ىو مالحقة ال
 كم( من مركز االنفجار. 2المستشفيات التي أسعفوا الييا، ومنيا مستشفى الثورة الذي يقع عمى بعد)

مستشفى الثورة يقع في حي نقم، وىذا المستشفى يعتبر المستشفى األول في اليمن من حيث األجيزة الطبية 
ا المستشفى لتدمير شبو كامل نتيجة لالنفجارات التي واألقسام الجراحية والعالجية الموجودة فيو، وقد تعرض ىذ

استيدفت سفح جبل نقم القريب من المستشفى، حيث ُدمرت العيادات الخارجية وبنك الدم كميًا، كما تعطل قسم الكمى 
 وغرف العمميات بسبب تمف األجيزة الطبية الوحيدة في الجميورية اليمنية ومنيا جياز فحص الغدة الدرقية .

وثق حاالت أصيبت داخل المستشفى ومنيا حاالت كانت في قسم الوالدة حيث أصيبت بعض النساء  ز القانونيالمرك
بشظايا من آثار القصف عمى جبل نقم، كما وثقنا حالتين في نفس القسم المرأتين حصل ليما إجياض بسبب شدة 

بشظايا الزجاج الذي تطاير عمى أجسام الخوف والذعر الناتج عن قوة االنفجار، كما وثقنا  حاالت أخرى أصيبت 
المرضى واألطباء بسبب قوة ضغط االنفجار، كما أصيب مرضى آخرون بحاالت إغماء جراء القصف، واخرون 
تساقطت عمييم ديكورات المستشفى أو اصطدموا باألجيزة والمعدات الطبية التي كانت تتطاير في العيادات والغرف 

 الطبية .
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ركز االنفجار وثقنا حاالت ألطفال ونساء أغمي عمييم بسبب االنفجار، وشابات في كم( من م 3عمى بعد )
العشرينيات من أعمارىن انتابين حاالت من التشنج وفقدان الوعي والسيطرة عمى الذات إثر سماعين لالنفجارات، 

 مما تسبب في سقوطين عمى األرض مغمى عميين وتعرضين إلصابات وجروح.

ام بعممية مسح لألحياء القريبة من مركز االنفجار وقد شاىدنا جميع تمك األحياء قد تعرضت 0 قالمركز القانوني
لمدمار، منازل تيدمت كميًا وأخرى جزئيًا، وآالف المنازل تحطمت نوافذىا وأبوابيا، كما شاىدنا سيارات خاصة تدمرت 

جد ومئات المحالت التجارية تحطمت كميا بسبب تساقط أحجار ضخمة عمييا وشاىدنا أضرارا في المدارس والمسا
 عمى بعد ثالثة كيمو مترات من مركز االنفجار .

كم( وحالة عبارة عن طفمة  10كما وثقنا حاالت إصابة في حي مذبح الذي يبعد عن مركز االنفجار في نقم بحوالي )
 ( سنوات تم اسعافيا الى مستشفى الثورة إثر إصابتيا بشظايا صاروخية.7عمرىا )

في توثيق لحظات القصف حيث وثق آثار االنفجار األول في الساعة الخامسة،  ركان لو دو 0  ز القانونيالمرك
 ووثق القصف الذي أحدث دمارًا شاماًل عمى مستوى واسع من أحياء العاصمة صنعاء .

ىالة  شكمت( كم 1كما وثق لحظة االنفجار الضخم الذي تولدت عنو كتمة كبيرة من النار وصل ارتفاعيا اكثر من )
نارية ضخمة انبعثت منيا شظايا وقنابل وصاحبيا انبعاث غازات وأدخنة أدت الى اختناق سكان المنازل التي كانت 

 قريبة من مركز االنفجار .

كما وثق تعطاًل شبو كامل لمحياة ونزوح جماعي في تمك االحياء بسبب ما خمفو القصف من دمار شامل في تمك 
 ( نسمة .700000داد سكانيا قرابة )المناطق التي يبمغ تع

عر نتيجة لضخامة النيران وقوة االنفجار واألسمحة التي استخدمتيا كما وثقنا مئات حاالت اإلصابة بالخوف والذُ 
المممكة السعودية وتحالفيا في إبادة المدنيين أطفااًل ونساء ومن مختمف األعمار، ونتيجة لتظافر األدلة والشواىد 

ن القول بأن السعودية وتحالفيا قد استخدمت قنابل فراغية حرارية وعنقودية وصواريخ محرمة دولياً أصبح من الممك
استيدفت بيا المدنيين واألعيان المدنية وقتمت األطفال والنساء والشيوخ، ولم تتخذ أي إجراءات وقائية أثناء 

ستخدمتيا السعودية وتحالفيا ليا آثار استخداميا. كما أن ىناك أدلة ذات مصداقية تؤكد بأن األسمحة التي ا
 مستقبمية تشكل خطرًا عمى حياة المدنيين وكل أشكال الحياة .                 

زاء تمك الجرائم فإننا في المركز القانوني نوجو نداء عاجاًل الى ىيئة األمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق  وا 
الفيا التي تعرض حياة آالف المدنيين بمن فييم األطفال والنساء االنسان بسرعة وقف انتياكات السعودية وتح

يقاف ىذه الحرب التي تستيدف كل مقومات الحياة البشرية، والتي تعد خرقًا صريحًا  لمخطر اآلني والمستقبمي، وا 
مم المتحدة،  ونؤكد وواضحًا لكل القواعد والقوانين واألعراف والمعاىدات واالتفاقيات الدولية وانتياكًا لكل مواثيق األ

باألدلة أن السعودية وتحالفيا قد ارتكبت في حق الشعب اليمني جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد 
 اإلنسانية واعتداءات يعاقب عميو القانون الدولي والمحمي .
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السنين، بل إن ومثل ىذه الجرائم يجب أن يخضع كل مرتكبوىا وكل من ساىم فييا لمعقاب، وال تسقط بتقادم 
القوانين الدولية تعطي الحق في محاكمة كل الدول التي وقفت مع ىذا العدوان وساندتو، وكل الشركات والدول التي 
صنعت السالح وباعتو أو قدمتو لممممكة السعودية وتحالفيا، وال شك أن الواليات المتحدة األمريكية ليا الدور 

في قتل المدنيين اليمنيين، إذ أنيا ىي التي باعت السالح وقدمت المساعدات  األكبر بعد المممكة السعودية وتحالفيا
والدعم الموجستي لمسعودية وتحالفيا لشن ىذه الحرب، وتصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما ووزير خارجيتو 

 تنساىا البشرية . جون كيري ومسؤولين أمريكيين تعد اعترافات وأدلة كافية لمحاكمتيم عن تمك الجرائم التي لن

م إلى الرئيس األمريكي باراك 5/5/2015وقد سبق لمنظمة )ىيومن رايتس ووتش( أن بعثت برسالة في تاريخ 
أوباما تحثو فييا عمى إيقاف الحرب ضد اليمنيين، وأثبتت في الرسالة وقوع استيداف لممدنيين اليمنيين بالقنابل 

 متحدة إلى وقف بيع القنابل العنقودية لمسعودية .العنقودية، ولذلك دعت المنظمة الواليات ال

وأما السعودية فقد صرح الناطق باسم تحالفيا )المواء أحمد عسيري( بأن السعودية تستخدم في حربيا ضد اليمن  
قنابل عنقودية، مبررًا ذلك بأن الواليات المتحدة األمريكية ىي التي تبيع تمك القنابل لمسعودية، وذلك يعني أن 

 اليات المتحدة االمريكية قامت بخرق الحظر الدولي المفروض عمى بيع ىذه القنابل إن كانت فعاًل محظورة .الو 

نؤكد ونستمر في الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول استخدام السعودية وتحالفيا في  المركز القانوني
العنقودية والقنابل الفراغية والقنابل النووية  الحرب عمى اليمن أسمحة وقنابل محرمة دوليًا والتي منيا القنابل

التكتيكية، وحول استيداف التحالف لممدنيين واألعيان المدنية واألعيان الثقافية واآلثار والمساجد التاريخية والمواقع 
 االثرية.

اء، والعمل الجاد عمى كما ندعو كل أحرار العالم إلى التحمي بالقيم والتعاليم التي جاءت بيا األديان السماوية السمح
إيقاف االعتداء عمى المدنيين اليمنيين وعمى الدولة اليمنية وبنيتيا التحتية ومنشآتيا الحيوية، و كما ندعو إلى 

م التي تشنيا المممكة السعودية وتحالفيا في أقرب وقت ممكن، 26/3/2015إيقاف الحرب المستمرة منذ تاريخ 
مدنيين، وفك الحصار البحري والحظر الجوي غير الشرعيين عن اليمن المذان ووقف استيداف األطفال والنساء وال

 فرضيما التحالف السعودي وجمبا الكثير من المعاناة لمشعب اليمني الذي يعاني أصاًل من ويالت الحروب األىمية. 

جزء كبيرًا من وثق لحظات القصف واآلثار المروعة الناجمة عن االنفجار الكبير الذي دمر املركز القانىني 
العاصمة صنعاء. كما وثق عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين القتمى والمصابين. ووثق جزء من األضرار في المنازل 
والمنشآت المدنية. كما وثق األضرار الجسيمة التي لحقت بمستشفى الثورة جراء استيداف طيران التحالف السعودي 

ل في أكثر أقسامو بسبب تعطل األجيزة الطبية التي تعد الوحيدة في لمنطقة نقم، فقد أصيب المستشفى بالشم
الجميورية اليمنية. كما وثق بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية والمستندات الرسمية إفادات 

 األطباء والمسؤولين وحاالت المصابين وكثيرًا من المتضررين. 
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 افادات شهىد من اقارب الضحايا :

الموافق  ثنينيوم اال  مساء من 5030  الساعة عند بقولو" افاد ، عاماً  28 ( ج  -ع  –س  ) الشاىد -
سمعت أصوات انفجارات األسمحة التي ألقتيا طائرات التحالف السعودي بغاراتيا المتعددة عمى م 2015\5\11

ىائمة جدًا، وىو ما أدى إلى أضرار جسيمة الغربي لـ)جبل نقم( واألحياء المجاورة لو والتي أحدثت انفجارات  السفح
في البنيان واإلنسان، فقد دمرت األحياء المجاورة وأسفرت عن سقوط الكثير من المواطنين ما بين شييد وجريح 
بينيم أطفال ونساء، وكان من بين الشيداء شخصان من أسرتي، كما أصيب أخي بجروح خطيرة وحروق في الوجو 

سرى، ومزقت الشظايا أحد شرايينو وأوردتو الدموية الرئيسية. باإلضافة إلى العشرات من وكسور في يده ورجمو الي
الشيداء والجرحى والدمار الكبير الذي لحق باألحياء السكنية، إلى جانب ما أثاره االنفجار من الرعب والذعر واليمع  

 بين أطفال ونساء العاصمة .
ـــــو 42( -ع –الشـــــاىد)  ن - ـــــاد بأن ـــــًا 0 أف ـــــق  " عام ـــــين المواف ـــــوم اإلثن ـــــل مغـــــرب ي قصـــــف  م2015 \5 \11قب

طيـــران التحـــالف الســـعودي )جبـــل نقـــم( الكـــائن شـــرق العاصـــمة صـــنعاء بعـــدة غـــارات، وكانـــت انفجـــارات األســـمحة 
ــــى تســــاقط القــــذائف والصــــخور  ــــة جــــدًا ىــــزت العاصــــمة صــــنعاء وأدت إل ــــك الغــــارات قوي ــــي اســــتخدمت فــــي تم الت

لــــى تـــــدمير منـــــازل المـــــواطنين عمــــى رؤوس ســـــاكنييا، ومنيـــــا تـــــدمير منـــــزل  الجبميــــة عمـــــى أحيـــــاء العاصـــــمة وا 
ـــذي يبعـــد عـــن جبـــل نقـــم بحـــوالي ) ـــي الكـــائن فـــي حـــي )مســـيك( ال ـــم( وأســـفر تـــدمير المنـــزل عـــن قتـــل  5قريبت ك

 .( أطفال كانوا بداخمو3( نساء و)3وجرح )
 

 إفادات طبـية :

مـن الحـاالت طـوارئ المستشـفى اسـتقبمت عشـرات  أن الثـورة بالعاصـمة صـنعاء مستشـفى ىيئـة فـي طبـي أفـاد مصـدر
 القتمى حسب الكشف الذي زودنا بنسخة منو، وبينيم أطفال ونساء وجثث متفحمة وأشالء بشرية .

ــذين أ المستشــفى ايضــاً  اســتقبل كمــا   ــنيم إصــابات بحــروق رة يــخط بجــروح بواصــيحــاالت مــن المــواطنين ال بي
ـــى ـــبطن ختمفـــة م وكســـور ومصـــابين بشـــظايا مـــن الدرجـــة األول ـــرأس والوجـــو والعـــين واألمعـــاء والصـــدر وال فـــي ال

 وبين الجرحى أطفال ونساء.
ـــل نتيجـــة لشـــدة   ـــذائف صـــاروخية وشـــظايا وصـــخور وأحجـــار مـــن الجب ـــاد أن مستشـــفى الثـــورة  تعـــرض لق كمـــا أف

ـــى تســـاقط  ـــذي ىـــز العاصـــمة، وصـــاحب االنفجـــار ضـــغط كبيـــر حطـــم نوافـــذ المستشـــفى وأدى إل االنفجـــار اليائـــل ال
الــــديكورات عمــــى رؤوس المرضــــى واألطبــــاء مــــا أدى إلــــى تعــــرض بعضــــيم إلصــــابات بالغــــة. وتعــــرض المستشــــفى 

مــــن اســـــتقبال  لتــــدمير بعــــض األقســـــام تــــدميرًا جزئيـــــًا، وبعــــض األقســــام تعطمـــــت كميــــًا عـــــن العمــــل ولــــم تـــــتمكن
لمحصـــــار المفـــــروض عمـــــى نتيجـــــة  يفتقـــــر إلـــــى األدويـــــة والمســـــتمزمات الطبيـــــةالمرضـــــى.  كمـــــا أن المستشـــــفى 

                               اليمن، األمر الذي يتسبب في تدىور الحالة الصحية لممصابين والمرضى.

    
 
 



 

 

  TheLegalCenter148@gmail.com: mail-E 00967 777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  

 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 8صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  َتائج يا خهفه انمصف يٍ ضحايا واضزار: :

 ما نتج عن القصف من ضحايا واضرار 0وثق المركز القانوني 

 الضحايا: اوالً 

 ( نساء. 8( أطفال و)4قتيال من المواطنين المدنيين بينيم ) 26سقوط   -1

 ( كشف تفصيمي بأسماء وبيانات القتمى وصورىم1انظر الممحق رقم)                     

أصيب مئات المواطنين بجروح متفاوتة أغمب اإلصابات نتج عنيا بتر أو استئصال أعضاء حيوية من الجسم   -2 
 (  امرأة .16( طفاًل و)36( بينيم )214وعاىات مستديمة، وقد وثقنا )

 ( كشف تفصيمي بأسماء وبيانات الجرحى وصور البعض منيم2انظر الممحق رقم)                     

 ثانيًا األضرار0  

تدمير عشرات المنازل تدميرًا كميًا عمى رؤوس ساكنييا ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل  -1
لى تشريد بقية األسر.  وجريح، وا 

تدمير عشرات المساجد والمدارس والمنشآت الحكومية التربوية والمينية والفنية والتعميمية والقضائية،  -2
 تجارية .ومن بينيا المحكمة ال

 تدمير المئات من المحالت التجارية. -3
تدمير العيادات الخارجية لمستشفى الثورة العام وتضرر بقية األقسام وتعطيل األقسام األخرى وتحطيم  -4

 نوافذ وديكورات المستشفى بشكل شبو كمي.
 تحطيم نوافذ آالف المنازل في األحياء القريبة والبعيدة من جبل نقم.  -5
 وشبكة رئيسية لمياة الشرب، وتدمير شبكات الكيرباء في تمك االحياء.تدمير خزان مياة  -6
 تضرر الكثير من المنشآت الحيوية والخدمية في العاصمة صنعاء . -7
 إتالف الممتمكات الخاصة وأثاث المنازل والسيارات الممموكة لممدنيين . -8

 ( كشف تفصيمي باألضرار وصور لبعض الدمار3انظر الممحق رقم )
 هاك وفقًا للقانىن الدويل العام والقانىن االنساني الدويل وتىصيات املركز:وصف االنت

يوجد فيو وبقربو منشآت حيوية وأحياء سكنية  المركز القانوني اطمع عمى الواقعة وعاين مكان االستيداف، وىو مكان
مدنية تتعمق بيا حياة الناس ومصالحيم،  كما أن سكان الحارات واألحياء ىم أشخاص مدنيون من الناس البسطاء 
والميمشين، وقد أسفر استيداف )جبل نقم( عن حصول مجزرة مروعة سقط فييا المواطنين قتمى وجرحى ومن بينيم 

ى إلى تدمير وتضرر عشرات المنشآت المدنية والمستشفيات والعيادات الطبية التي أوجب القانون أطفال ونساء، وأد
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 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 9صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

الدولي تجنبيا وعدم استيدافيا بشكل مباشر أو غير مباشر، وأوجب تحاشييا في الحروب لما تقدمو من خدمات وما 
التحالف السعودي قد ارتكبت جرائم حرب تقوم بو من عمل إنساني في إنقاذ ومعالجة الجرحى. وكل ذلك يؤكد أن قوات 

 وجرائم ضد االنسانية تستوجب معاقبة مرتكبييا. لذا فإن: 

: نطالب المنظمات والييئات الدولية بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية والتحقيق في تمك الجرائم املزكش انماَىَي 
ي ىذه االنتياكات وتقديم مرتكبييا لمعدالة واستخدام ىذه االسمحة ، كما نحث المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق ف
 ومحاكمتيم وحماية المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية.

تمك الدول والييئات والمنظمات إلى سرعة إيقاف الحرب ووقف استيداف المدنيين وسرعة إغاثة  وبشكم عاجم َذعى
عادة إعمار وتييئة الوحدات الطبية  المدنيين الذين نزحوا من منازليم والمدنيين المتضررين وتعويضيم وسرعة ترميم وا 

 التي تضررت من القصف  في العاصمة وبقية المحافظات.  

 ة بالتقريرالمالحق الخاص

 رجال(.-نساء-( أسماء وبيانات وبعض صور لمقتمى والجثث المحترقة )اطفال1الممحق رقم ) -1
 ( أسماء وبيانات وصور المصابين.2الممحق رقم )  -2
( بيانات وصور ومقاطع فيديو  لممنازل والمنشئات التعميمية والقضائية والتقنية ودور 3الممحق رقم )  -3

 التي تدمرت وتضررت.العبادة والمدن التاريخية 
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 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (1املهحك رلى )
امساء وبياَاث وبعض صىر انضحايا يٍ انمتهى انذيٍ استهذفهى انطرياٌ احلزبي نهسعىديت وحتانفها 

 اياَه انعاصًت  -يذيزيت اسال  -َمى  عهى حي  5510/ 11/0بتاريخ 
  )تهشم في جزء من  الراس( محمد عبدة سيف سعيد اسم الضحٌة :

 سنوات )طفل( 4 العمـــر:

 قصف صاروخً  على جبل نقم واالحٌاء المجاورة االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  –نقم  مكان االنتهاك

 م5115/ 5/  11 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها جهه االنتهاك

 

  ريبانحمود  احمد علي  اسم الضحٌة :

 ذكر العمـــر:

 المجاورةقصف صاروخً  على جبل نقم واالحٌاء  االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  -نقم   مكان االنتهاك

 5115/ 5/  11 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها جهه االنتهاك

 صفية محمد قاسم اسم الضحٌة :

 

 سنة  )انثى( 41 العمـــر:

 صاروخً  على جبل نقم واالحٌاء المجاورةقصف  االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  -نقم   مكان االنتهاك

 5115/ 5/  11 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها جهه االنتهاك

  ) بتر  راسة (   مجهول الهوية اسم الضحٌة :

 سنة  )ذكر( 01 العمـــر:

 قصف صاروخً  على جبل نقم واالحٌاء المجاورة االنتهاك

 امانه العاصمة –مديرية ازال  -نقم   االنتهاكمكان 

 5115/ 5/  11 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها جهه االنتهاك
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 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 11صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

امساء وبياَاث مجيع  انضحايا )انمتهى ( يٍ املذَيني انذيٍ استهذفتهى   طائزاث انسعىديت وحتانفها  
 أياَت انعاصًت يف حي َمى  يذيزيت  آسال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/ 11صورة لثالث جثث محترقة ومتفحمة تعود لثالثة مدنيين استيدفيم  قصف السعودية وتحالفيا عمى حي نقم 
 م  بسالح محرم دوليًا، تم توثيقيا  في ثالجة  مستشفى الثورة  العام2015/

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌنالرٌان نقماالمانهقتٌل4طفــلمحمد عبده محمد سٌف سعٌد 1

12/05/2015االثنٌنالمحارٌق/ مسٌكاالمانهقتٌلطفلغدٌرعبدالغنً البحري 2

13/05/2015االثنٌنالمحارٌق/ مسٌكاالمانهقتٌلطفلعبدالعزٌر عبدالغنً البحري 3

14/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌل18ذكرحسٌن احمد طه الوشل4ً

15/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌل20انثىحاكمه الجبل5ً

16/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌل20ذكراحمد علً رٌبان6

17/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌل25ذكرطه محمد علً زٌد7

18/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌل30ذكرمجهول الهوٌة8

19/05/2015االثنٌننقم /عزلة البالمًاالمانهقتٌل30ذكرعلً عبد هللا الثالٌاء9

20/05/2015االثنٌناالمانهقتٌل40انثىصفٌة محمد قاسم10

21/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌل40ذكرنبٌل احمد ناصر جحاف11

22/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلانثىسلوى حمود البحري12

23/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلانثىرافه حمود البحري13

24/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلانثىمهدٌه ٌحً البحري14

25/05/2015االثنٌنقاعدة االصالحاالمانهقتٌلانثىغفران الظفٌر15

26/05/2015االثنٌنالحً السٌاسًاالمانهقتٌلانثىغدٌر امٌن منصور الجربانً 16

27/05/2015االثنٌنالمحارٌق/ مسٌكاالمانهقتٌلانثىسلوى حسٌن الوتاري 17

28/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكرعبدهللا منصور احمد رٌبان18

29/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكراحمد صالح رٌبان19

30/05/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكرعبده احمد حمود عبده20

31/05/2015االثنٌنصوارٌخ من نقم الى صوفان االمانهقتٌلذكرزاٌد محمد زاٌد محمد 21

01/06/2015االثنٌنمذبحاالمانهقتٌلذكرمختار علً ٌحٌى القحطانً 22

ٌد23 02/06/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكرادهم على جمٌل المؤ

03/06/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكرجابرسعد علً الشرف24ً

04/06/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكرعلً ابراهٌم علً جحاف 25

05/06/2015االثنٌننقماالمانهقتٌلذكرعبدالكرٌم مهٌوب مصلح النجار26

11 
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 12صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (5املهحك رلى )
انسعىديت وحتانفها يف  حي امساء وبياَاث انضحايا)املصابىٌ (يٍ املذَيني  انذيٍ استهذفتهى طائزاث 

أياَه انعاصًت –يذيزيت آسال  َمى

 
 

 

 

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح2طفلعز الدٌن خالد عل1ً

11/05/2015االثنٌنمسٌكاالمانهجرٌح3طفل محمد عصام2

ٌد3 11/05/2015االثنٌنمسٌكاالمانهجرٌح3طفلاٌاد منصور سالم قا

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح3طفلاٌاد منصور سلمان4

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح3طفلعبده ٌحً علٌان5

11/05/2015االثنٌنمسٌكاالمانهجرٌح3طفلمعتصم محمود سٌف6

11/05/2015االثنٌنمسٌكاالمانهجرٌح4طفل البحري7

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح4طفل مجهول8

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه5طفلافنان محسن شام9ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح7طفلمحمد خالد الشبام10ً

11/05/2015االثنٌنمسٌكاالمانهجرٌح9طفلمحمد احمد االهدل11

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح12طفلامجد عادل علً الصباح12ً

11/05/2015االثنٌنشارع/45االمانهجرٌحه12طفلخوله سعد محمد الضوره13

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح13طفلاسامه علً المطري14

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح13طفلعبده محمد سٌف15

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح13طفلهٌثم محمد االسط16ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح14طفلعبد الرحٌم احمد القباط17ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح14طفلعزام مبارك اللعجم18

11/05/2015االثنٌنسعواناالمانهجرٌحه15طفلامٌره سعد محمد19

11/05/2015االثنٌنسعواناالمانهجرٌح15طفلبالل سٌد محمد عبده20

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه15طفلذكر حسٌن علً الذاهب21ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح16طفلاسامه فواز العنس22ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح16طفلعبد الرحمن علً محسن  الضالع23ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح16طفلعبد الغنً احمد مهٌوب24

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه16طفلغٌدا ناجً حسٌن محً الدٌن25

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه16طفلنهى عبدالسالم المعٌن26ً

11/05/2015االثنٌنسٌتً مرتاالمانهجرٌح16طفلوائل عبده سٌف الشاطر27

ٌد28 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح17طفلادم علً المو

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح17طفلاسامه الغٌٌان29ً

11/05/2015االثنٌنمسٌكاالمانهجرٌح17طفلاسامه محمد الهمام30

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح17طفلعبد ٌحً علٌان31

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح17طفلعلً علً رٌبان32

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح17طفلمحمد جهاد الحمادي33

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح17طفلمحمد زٌاد الحمادي34

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح18انثىسمٌره عبدالغنً الٌتٌم35

ٌنة العمالاالمانهجرٌح18ذكربالل سعد عبده الضهره36 11/05/2015االثنٌنسعون مد

11/05/2015االثنٌنالقاعاالمانهجرٌح18ذكرصهٌب علً محمد غدر37

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح19ذكراٌمن نبٌل الثالٌاء38

11/05/2015االثنٌنحارة غمداناالمانهجرٌح19ذكرمحمد عبدهللا العدان39ً

11/05/2015االثنٌنحارة السد نقماالمانهجرٌح19ذكرمصطفى محمود عاٌض كامل40
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 املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت

 13صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 كشف تابع امساء وبياَاث انضحايا)املصابىٌ (يٍ املذَيني  انذيٍ استهذفتهى طائزاث انسعىديت وحتانفها 
 أياَه انعاصًت –يذيزيت آسال  يف  حي َمى

 

  

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح19ذكرهاشم محمد علً هاشم41

11/05/2015االثنٌنجرٌح20ذكراحمد ٌوسف الشعٌدي42

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح20ذكررهٌب صالح البحري43

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح20ذكرعبدالمطلب الهادي44

11/05/2015االثنٌنخلف مستشفى الثورةاالمانهجرٌح20ذكرعلً مهدي البدري45

11/05/2015االثنٌنشارع خوالناالمانهجرٌح20ذكرمحمد عبدهللا نور46

11/05/2015االثنٌنشارع خوالناالمانهجرٌح20ذكرمحمد نور /اثٌوب47ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح20ذكرمصطفى محمود كامل48

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح20ذكرنوح السٌاغً محمد الساغ49ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح21ذكراحمد العمري50

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح21ذكرزٌد هادي صالح هلبس51

11/05/2015االثنٌنخلف مستشفى الثورةاالمانهجرٌح21ذكرمحمد عاطف المري52

11/05/2015االثنٌنشورتناالمانهجرٌحه22انثىامنه محمد حسٌن الرٌم53ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح22ذكراحمد عبد الرحٌم المدان54ً

11/05/2015االثنٌنالقاعاالمانهجرٌح22ذكرحسن عبد الخالق غدر55

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح22ذكررٌان محمد الحبٌش56ً

ن57ً 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح22ذكرعمار فٌصل الدٌن

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح22ذكرمحمد احمد الفراص58

11/05/2015االثنٌنالقاعاالمانهجرٌح22ذكرمحمد علً جبران غدر59

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح22ذكرمصطفى محمد القوام60ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح23انثىسمٌره محمد ٌح61ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح23ذكررائد محمد زبٌبه62

11/05/2015االثنٌنسعواناالمانهجرٌح23ذكرمجاهد ناصر علً محمد63

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح23ذكرمحمد احمد اللٌدان64ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه24انثىحنان حسٌن حمبل65

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح24ذكرهاشم درهم العماري66

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح24ذكرٌحصب احمد السكري67

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح24ذكرٌوسف علً احمد حسن68

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح24ذكرٌوسف علً احمد حسن69

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه25انثىفاطمة حسن عبدهللا هاجر70

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكراحمد علً هاوي جلٌس71

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرتوفٌق ٌحً الرعٌم72

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرشرف عبده احمد حلبوب73

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرعبدهللا محمد القرش74

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرفهد محمد علً جحاف75

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرماجد علً الخامدي76

11/05/2015االثنٌنشارع االربعٌن سعواناالمانهجرٌح25ذكرمجاهد ناصر علً محمد77

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرمجد الدٌن الحوث78ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرمحمد احمد محً الدٌن79

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرمحمد محمد الحٌم80ً
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 14صفحة 

 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 كشف تابع امساء وبياَاث انضحايا)املصابىٌ (يٍ املذَيني  انذيٍ استهذفتهى طائزاث انسعىديت وحتانفها 
 أياَه انعاصًت –يف  حي َمى يذيزيت آسال 

 

 

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرمطهر عبدهللا جحان81

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرنبٌل صالح حسٌن السلطان82

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرٌاسر محمد الذرحان83ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح26ذكراحمد صالح المعدن84ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح27ذكرخالد محمد المولد85

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرتادٌكوجبر سالسو اثٌوب86ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعارف عبد العزٌز القٌري87

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعبدهللا حسٌن النصٌف88

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعبدهللا علً حفظ هللا89

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعلً عبد الرزاق المدان90ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرفتحً ٌحً مسعودسنهوب91

11/05/2015االثنٌنخلف الثورهاالمانهجرٌح28ذكرمحمد عادل عقالن92

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرمحمد عادل عقالن93

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرمحمد علً علوان94

11/05/2015االثنٌنشارع الرقاصجرٌح28ذكرنبٌل صالح سعٌد السماوي95

11/05/2015االثنٌنهاٌلاالمانهجرٌحه29انثىاروى احمد عبدالرحمن96

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه30انثىرانة عبد الحمٌد الثالٌاء97

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكراشرف احمد الشرٌف98

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكراكرم صالح الصباح99ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكربالل عبد القادر النزٌل100ً

11/05/2015االثنٌنشارع الرقاصاالمانهجرٌح30ذكررضوان السماوي101

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرسامً محسن علً الشٌبان102ً

ٌد103 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرعبدهللا حسٌن قا

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرعلً علً الحمل104ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرفهد محمد عل105ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرلطف احمد صالح مرٌط106

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمد احمد المعدن107ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمد الوشل108ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمد محمد العطاب109

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمداحمد الطرح110ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرنبٌل البٌل111ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح32ذكراحمد محمد العراس112ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح32ذكرجمال شوقً احمد الحكم113ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح32ذكرجمال عبدهللا الفوري114

11/05/2015االثنٌننقمجرٌح33انثىزٌنب ثابت ٌوسف السعٌدي115

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح33ذكرغالب محمد الضوري116

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح33ذكرمجاهد احمد غالب117

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه35انثىسعاده محمد المطري118

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح35ذكراحمد الفائق119

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح35ذكرٌحً محمد القحوم120

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرمطهر عبدهللا جحان81

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرنبٌل صالح حسٌن السلطان82

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح25ذكرٌاسر محمد الذرحان83ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح26ذكراحمد صالح المعدن84ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح27ذكرخالد محمد المولد85

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرتادٌكوجبر سالسو اثٌوب86ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعارف عبد العزٌز القٌري87

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعبدهللا حسٌن النصٌف88

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعبدهللا علً حفظ هللا89

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرعلً عبد الرزاق المدان90ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرفتحً ٌحً مسعودسنهوب91

11/05/2015االثنٌنخلف الثورهاالمانهجرٌح28ذكرمحمد عادل عقالن92

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرمحمد عادل عقالن93

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح28ذكرمحمد علً علوان94

11/05/2015االثنٌنشارع الرقاصجرٌح28ذكرنبٌل صالح سعٌد السماوي95

11/05/2015االثنٌنهاٌلاالمانهجرٌحه29انثىاروى احمد عبدالرحمن96

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه30انثىرانة عبد الحمٌد الثالٌاء97

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكراشرف احمد الشرٌف98

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكراكرم صالح الصباح99ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكربالل عبد القادر النزٌل100ً

11/05/2015االثنٌنشارع الرقاصاالمانهجرٌح30ذكررضوان السماوي101

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرسامً محسن علً الشٌبان102ً

ٌد103 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرعبدهللا حسٌن قا

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرعلً علً الحمل104ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرفهد محمد عل105ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرلطف احمد صالح مرٌط106

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمد احمد المعدن107ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمد الوشل108ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمد محمد العطاب109

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرمحمداحمد الطرح110ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح30ذكرنبٌل البٌل111ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح32ذكراحمد محمد العراس112ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح32ذكرجمال شوقً احمد الحكم113ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح32ذكرجمال عبدهللا الفوري114

11/05/2015االثنٌننقمجرٌح33انثىزٌنب ثابت ٌوسف السعٌدي115

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح33ذكرغالب محمد الضوري116

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح33ذكرمجاهد احمد غالب117

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه35انثىسعاده محمد المطري118

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح35ذكراحمد الفائق119

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح35ذكرٌحً محمد القحوم120
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 تابع امساء وبياَاث انضحايا)املصابىٌ (يٍ املذَيني  انذيٍ استهذفتهى طائزاث انسعىديت وحتانفها 
أياَه انعاصًت –يذيزيت آسال  يف  حي َمى

 
 

 

  

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح37ذكرمحمدعلً هاشم121

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح38ذكرعلً محمد العذري122

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح40انثىانٌسه محسن القهال123ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحه40انثىحورٌه حسن السماوي124

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح40ذكرتامر حٌدر علً مهدي125

11/05/2015االثنٌنسوق الملحاالمانهجرٌح40ذكرطه صالح الهمام126

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح40ذكرعبداللطٌف االهجري127

11/05/2015االثنٌنشارع تعزاالمانهجرٌح40ذكرعبده محمد ابو عل128ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح40ذكرمحمد على الحداء129

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح41ذكراحمد محمد علً الدعٌس130

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح42ذكرابو بكر عبد هللا عبد الحق131

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح45ذكراحمد علً العلف132ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح45ذكراحمد محمد العلف133ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح45ذكرعبد الغنً احمد نفٌش134

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح45ذكرعبدهللا محمد الحبٌش135ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح45ذكرعبدهللا محمد المطري136

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح45ذكرقحطان محمد فراص137

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح50انثىامنه علً سعٌد الذاهب138ً

11/05/2015االثنٌننقم جوار جامع الرٌاناالمانهجرٌحه50انثىانٌسه محسن حسٌن الغزال139ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح50ذكرسالم زٌد الحطام140ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح50ذكرعبده محمد سٌف سعٌد141

11/05/2015االثنٌنجرٌح50ذكرعمر ٌوسف احمد الشعٌدي142

11/05/2015االثنٌناالمانهجرٌح50ذكرٌوسف احمد علً الشعٌدي143

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح53ذكرعبده علً الشام144ً

11/05/2015االثنٌنشارع خوالناالمانهجرٌح55ذكرعبد هللا محمد عل145ً

11/05/2015االثنٌنتقاالمانهجرٌح55ذكرعلً محمد فارع الوجٌه146

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح60ذكرعبد اللطٌف االهجري147

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح60ذكرمحمد علً الغشم148

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح60ذكرمحمد علً مقبل149

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح60ذكرٌحً عبد الرب150

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌح70انثىامنه ٌوسف151

11/05/2015االثنٌنجرٌح70ذكرسامً ٌوسف احمد الشعٌدي152

11/05/2015االثنٌنجرٌحعشره اشهرطفلجوري ٌوسف احمد الشعٌدي153

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىافراح عبدهللا البحري154

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىافنان عبد الرحمن الحسن155ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىخدٌجه احمد القٌز156

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىرحمه حسٌن االرحب157ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىرهف احمد االهدل158

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىسماح عبدهللا سعد مثنى159

ٌد160 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىشروق محمد احمد الحد
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التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

ٌده عبد الرحمن الحسن161ً 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىعا

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىعائلة محمد الحدمه162

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىكرامه حمود البحري163

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىوالدة عبدهللا البحري164

ٌد165 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحانثىودٌع حسن احمد المو

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرابراهٌم علً حزام المنتصر166

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراحمد حمود احمد كلٌب167

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراحمد طارق االبٌض168

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراحمد عبده علً الوصاب169ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراحمد علً هادي حلٌس170

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراحمد محمد غالب العشٌم171ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراحمد ٌحً مرٌط172

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرامجد محمد سعد حبٌش173

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكراٌهم منصور سلمان مجل174ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكربشٌر ٌحً ناصر الحاكم175

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرجمٌل محمد هادي176

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرجمٌل ناصر جعفر177

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرحاشد سلٌمان البكاري178

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرحسن حسن الروًن179

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرخالد عبدالملك الغربان180ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرد.اكرم القاض181ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرراجح علً راجح العذري182

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكررفٌق منصور سلمان183

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرزٌد ٌحً ناصر سلمان184

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرسلٌم علً السراج185ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرطه حسٌن محمد العبس186ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعبد الحمٌد عبدهللا الرٌشان187ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعبد العزٌز صالح احمد شاح188ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعبد العزٌز عبد الغنً المطري189

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعبدالغنً احمد العواض190ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعبدالغنً احمد عبدهللا191

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً جابر جبران جابر192

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً حامد المدع193ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً حسن الروًن194

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً عبد هللا جحاف195

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً عبدهللا الحبش196ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً عبده راجح المقداد197

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً علً محمد رٌبان198

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعلً ٌحً العل199ًٌ

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعمر صالح محمد النمران200ً

ٌد جمعان201 11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرعٌدروس احمد قا
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 تابع امساء وبياَاث انضحايا)املصابىٌ (يٍ املذَيني  انذيٍ استهذفتهى طائزاث انسعىديت وحتانفها 
 أياَه انعاصًت –يذيزيت آسال  - َمىيف  حي 

 

 يف حي َمى صىر نبعض اجلزحى يٍ املذَيني  انذيٍ استهذفتهى طائزاث انسعىديت وحتانفها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

التارٌخ الٌوممكان االصابة مكان الواقعه الحاله العمر النوع االسمت

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرفواز علً سعد202

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرمجاهد احمد غالب203

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرمجدي طارق االبٌض204

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرمحمد عبد هللا الحوري205

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرمحمد ٌاسٌن احمد الذماري206

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرمصطفى عبدالرحمن الشاطب207ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرهاشم علً حسٌن السراج208ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرهشام سلٌم شمسان209

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرٌاسر مهدي عبدهللا الحوري210

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرٌحً حسٌن احمد211

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرٌحً محمد علً الشبٌب212ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحذكرٌوسف عبد هللا الصٌاغ213ً

11/05/2015االثنٌننقماالمانهجرٌحطفــلمحمد عبدهللا الصعفان214ً

 

فً مستشفى الثورة  لرجل صورة
بسبب الجراح  رجله  بترت  -العام 

التً اصٌب بها من قصف السعودٌة 
  وتحالفها

 مدٌرٌة ازال -لسفح جبل نقم   

 العاصمة ةمانأ

11 /5 /2015  
 

اماناع العاصمة  استهدفتة   –العام  صورة لطفل جرٌح  فً مستشفى الثورة 
 11/5/5115طائرات السعودٌة وتحالفها فً حً نقم  بتارٌخ 

أصبته طائرات السعودٌة   العام  الثورة مستشفى فً  الحد الضحاٌا من المدنٌٌن   صورة
 5/5115/ 11امانة العاصمة بتارٌخ  –وتحالفها  اثناء استهدفها على حً نقم 
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 (.املهحك  رلى ) 
هناك  االلف من المنازل التي تضررت ، وبينها منازل تدمرت كلياً ،كما ان المركز القانوني قام بتوثيق المدارس 

البترول ومنشآت حكومية وقضائية وتربوية وتعلمية والمساجد واالسواق والمحالت التجارية ،والفنادق ومحطات 

والسفارات التي لحقها ضرر كبير جراء ذلك القصف ومنها سفارة  بريطانيا والسفارة االمريكية والقطرية  وهذه 

السفارتين االخيرتين هما لدوليتين مشاركتين في القصف والتي يحتفظ المركز القانوني بكشوفات  تفصيلية  عنها 

  ي هذا الملحق  صور لبعض الدمار الذي خلفته الطائرات السعودية وتحالفها اثناء قصفها لجبل نقم،ونرد ف

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

موفمبٌك  جراء قصف الطٌران  فندق  بها تأثر التً االضرار بعض صورة
 امانة العاصمة -مدٌرٌة آزال –السعودي وتحالفه على حً نقم 

صورة  تأثر مبنى المحكة المحكمة التجارٌة بأمانة العاصمة بسبب قصف الطٌران الحربً 
 مدٌرٌة ازال  –للسعودٌة وتحالفها على حً نقم 

 امانه العاصمة –مدٌرٌة ازال  –الطٌران الحربً  للسعودٌة وتحالفها  على حً نقم  قصف جراء المواطنٌن منازل تأثر توضح صور

 امانه العاصمة –مدٌرٌة ازال  –بأضرار  جراء قصف  الطٌران الحربً للسعودٌة وتحالفها على  منطقة نقم  التركً مبنى المعهد  تأثر توضح صورة
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 صنعاء  –أمانة العاصمة  –حي نقم قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 صادر عٍ املزكش انماَىَي نهحمىق وانتًُيت  
 و11/0/5510بتاريخ 

 

 5/5115/ 11بتارٌخ مدٌرٌة ازال  –رباح جراء استهداف الطٌران الحربً للسعودٌة وتحالفها على االحٌاء السكنٌة فً منطقة  نقم  بن بالل مدرسة معمل تأثر توضح صور

 5/5115/ 11بتارٌخ مدٌرٌة ازال  –نوح بسبب استهداف الطٌران الحربً للسعودٌة وتحالفها على االحٌاء السكنٌة فً منطقة  نقم  بن سام  مدرسة معمل تأثر توضح صور

 امانه العاصمة –مدٌرٌة ازال  –صور تبٌن تأثر مسجد االحسان احد المساجد التً كانت هدفا لقصف السعودٌة وتحالفها والذي  ٌقع فً حً نقم 

 

 اتفاقٌة الهاي  لحماٌة االعٌان الثقافٌةتوضح الدمار الذي لحق مدٌنة صنعاء القدٌمة االثرٌة المدرجة فً قائمة التراث االنسانً العالمً والموحمٌة موجب  صور


