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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

عٍ لتم وجزح يئبث ادلذَيني وتذيري ودذاث  ز ــــزيمت
 سكُيت  ويببَي دكىييت وشزكبث جتبريت

بستخذاو اسهذت حمضىرة يٍ لبم انسعىديت وحتبنفهبب  
يُطمت فج عطبٌيف   
 م2015ابريل/ 20 يوم

 صبدر عٍ
 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 1صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 مقدمـــــة :
م استهدفت طائراتها عدة مناطق 2015\3\26منذ بداية شن المممكة السعودية وحمفائها الحرب عمى اليمن في 

متفرقة في العاصمة صنعاء بشكل يومي ومن تمك المناطق منطقة تسمى حي عطان احد احياء مديرية السبعين 
التي تعتبر من اكبر المديريات في أمانة العاصمة صنعاء والتي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة وفي 

وعمى امتداد منحدراته وسفحه وعمى جوانبه تقع منطقة تسمى فج عطان وهي منطقة هذا الحي جبل يسمى عطان 
 سكنية وتجارية راقية.

حي فج عطان احد احياء مديرية السبعين التي تعتبر من اكبر المديريات في أمانة العاصمة صنعاء   املكــــان :
ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة وفي هذا الحي جبل يسمى عطان وعمى امتداد 
منحدراته وعمى جوانبه واسفمه تقع منطقة تسمى فج عطان وهي منطقة مكتظة بالوحدات السكانية 

 فارات والشركات التجارية والمستشفيات الخاصة والمدارس والجامعات  .والس

 م الساعة العاشرة والنصف صباحاً 20/4/2015يوم  االثنين الموافق : االَتهبن سيٍ
قصف بالطيران الحربي السعودي بسالح محرم دوليًا عمى جبل منطقة عطان تسبب بانفجار هائل  َىع االَتهبن:

لحاق اضرار كبيرة بوحدات سكنية نتج عنه سقوط قتمى و  جرحى ودمار شامل لمنطقة فج عطان وا 
كيمومتر من الموقع الذي حصل  7وتجارية وحكومية ألكثر من ثالثة الف وحدة سكنية عمى امتداد 

 فيه االنفجار.
لبحرين, المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معها وهي )اإلمارات , الكويت, قطر, ا جهت االَتهبن:

 , أمريكا(المغربمصر, السودان, تركيا, األردن, 
ــبَىَي  ــش انم م الددى 2015\3\26رصددد عدددة تددارات اسددتهدفت هددذا الحددي بمغددت منددذ بدايددة شددن الحددرب فددي ادلزك

( تارة معظمها كانت بعد منتصف الميل , وكان صدى االنفجارات الناتجة عن القصدف 130م  قرابة ) 2015\4\17
ن العاصدمة صددنعاء وتثيددر الخددوف والفدزع لدددى النسدداء واالطفددال , وكاندت االضددرار خددالل تمددك تصدل الددى مسددامع سددكا

الفترة تتمثل في اضرار مادية مختمفة لحقت بالمساكن والمنشئات المدنية, وخالل رصدد الغدارات اليوميدة الحظندا تزايدد 
م حصددل 2015/ابريدل/ 18ليدل وتيرتهدا وقدوة انفجدار االسدمحة المسدتخدمة فدي قصددف هدذ  المنطقدة ,وفدي  منتصدف 

انفجددار عنيددف اسددتهدف الحددي كددان قويددًا لدرجددة ان سددكان العاصددمة اسددتيقظوا عمددى دوي صددوته ووصددل الددى المركددز 
 الكثير من البالتات عن ضحايا بشرية و حصول اضرار مادية كبيرة .

وبعد القصف بنصف ساعة تقريبًا رصد الفريق فدي مواقدع التواصدل االجتمداعي  دعدوات اسدتغاثة مدن اهدالي المنطقدة 
وعبددر ناشددطين حقددوقيين مفادهددا إنتشددار تدداز كثيددف فددي المنطقددة بعددد القصددف رائحتدده تشددبه الكمددور وقددد تسددبب فددي 

 ذي يحتاج الى سرعة إسعافهم.إصابة بعض سكان حي عطان بحاالت اختناق وصعوبة في التنفس االمر ال
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 2صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 المركددز القددانونيوفددي السدداعة الثانيددة والنصددف أي بعددد سدداعة تقريبددًا مددن االنفجددار الندداتج عددن القصددف تواصددل  -
لعدددم قدددرة فريددق الرصددد عمددى االنتقددال فددي نفددس الوقددت لتوثيددق –تمفونيددًا مددع مراكددز الطددوارئ فددي المستشددفيات 

وقدد أفداد   -اسدعف المصدابين اليهدا نظدرًا السدتمرار تحميدق الطدائرات  الحاالت في الحي أو إلى المستشفيات التي
الطبيب المتواجد في طوارئ المستشفى الجمهوري انده وصدمت الديهم العديدد مدن الحداالت التدي تعداني مدن اختنداق 

 احدهم في العناية المركزة حالته حرجه جدا .
ريددق الرصددد والتوثيددق لممستشددفى الجمهددوري م السدداعة التاسددعة تحددرك ف2015\4\19فددي صددباح اليددوم التددالي   -

الحكومي الواقدع فدي شدارع الزبيدري بالعاصدمة صدنعاء لتوثيدق الحداالت التدي تدم ابالتده لدياًل بوجودهدا .وعندد اخدذ 
افادات المختصين افاد دكتور الطوارئ والمندوب األمني في المستشفى ان الشخص الذي كانت حالته حرجدة لدياًل 

 عاما وجثته في ثالجة المستشفى. 20االختناق ولم يتمكنوا من انقاذ  واسمه اكرم البشاري قد فارق الحياة بسبب 
كما افاد دكتور الطوارئ ان هناك شخص ممن تم اسعافهم لياًل إلصابتهم باالختناق في منطقة عطان كان قد تادر 

صعوبة في التنفس وتم إدخاله ترفة المستشفى بعد ان تم معالجته لياًل عاد في الصباح وحالته حرجه ويعاني من 
العناية المركزة وقد قام الفريق بأخذ بياناته وتصويرة من خارج الغرفة الحترازات طبية حسب طمب المختصين وطمبنا 

 تقرير طبي عن حالته  .
هن أفاد الدكتور المختص في المستشفى لمفريدق ان هنداك اربدع حداالت مدن عائمدة واحددة وهدن اربدع نسداء  تدم اسدعاف

اظهرت النتائج عن وجود ثقوب في رئتي االربدع الحداالت  (xr)لممستشفى وعند اجراء الفحوصات وعمل كشافة أشعة 
وهددو ايضددًا مددا وجدددو  فددي بقيددة الحدداالت ومددنهم المتددوفي اكددرم البشدداري وهددي حالددة أثددارت شددكوك وريبددة االطبدداء فددي 

 الضحايا جراء القصف . المستشفى في نوعية الغازات التي إستنشقها
 استمع الى شهادات شهود عن الواقعة والقصف كما وثقنا افادات المصابين واهاليهم. ادلزكش انمبَىَي 

خبدددددراء محميدددددون واطبددددداء اكددددددوا ان الغددددداز الدددددذي تسدددددبب فدددددي ذلدددددك يعدددددد سدددددالحا محرمدددددًا دوليدددددا اسدددددتخدمته  -
م والدددبعض مدددا زال يعددداني حتدددى كتابدددة الطدددائرات الحربيدددة السدددعودية  ضدددد مددددنيين اودى بحيدددات الدددبعض مدددنه

هدددذا التقريدددر وان حدددالتهم خطدددرة وتحتددداج الدددى العدددالج فدددي الخدددارج الدددذي بدددات مسدددتحيال بسدددبب الحظدددر الجدددوي 
 والبحري والبري الذي فرضته السعودية عمى ابناء اليمن .

 و :0205\4\02تىثيك والعت انمصف دلُطمت عطبٌ )جمشرة عطبٌ انكربي(  يف يىو االثُني 
إلى مكان القصف  -المكون من أربعة راصدين وثالث راصدات-صباح هذا اليوم انتقل فريق الرصد والتوثيق  في

لرصد اإلنتهاكات وتوثيق األضرار المادية وآثار القصف الذي تسبب حصول اختناق الحاالت المذكورة آنفاً, وأخذ 
م والتي طالت المدنيين والوحدات 2015\4\18إفادات الضحايا والشهود عن تمك الواقعة التي حدثت في يوم 

ص تحميق طائرات السعودية  10:35السكنية. وأثناء ما كان الراصدون يقومون بالتوثيق سمعوا في الساعة 
م, 18/4/2015وتحالفها فوق المكان وفجأة قامت تمك الطائرات بقصف المنطقة التي قصفتها المرة االولى بتاريخ 

جبل عطان سالحًا فتاكًا ذو قدرة تدميرية عالية وصوت انفجار  كان هائاًل جدًا. ))  واستخدمت هذ  المرة في قصف
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 3صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

فأصابت حافة جبل عطان لًتحدث انفجارا هائاًل وقويًا لم يسبق لنا أن شاهدنا  أو سمعنا بمثمه طوال حياتنا, ونتيجة 
ا إلى مسافة عن مكان تمركزنا. لمضغط الهائل الذي صاحب اإلنفجار شعرنا بقوة انتزعتنا من األرض وألقت بن

( متر تقريبًا. لتشكل بعد ذلك دخانًا كثيفًا 500وصاحب اإلنفجار تصاعد ألهبة نار كثيفة جدًا يبمغ قطرها حوالي)
تصاعد عموديًا نحو السماء عمى شكل الشجرة, وارتفع الدخان إلى مسافة عالية تقدر بكيمو متر تقريبًا. وخّمف 

لكل االحياء المحيطة بمركز وقوعه, وشاهدنا  كميات كبيرة من صخور الجبل بأحجام كبيرة  اإلنفجار دمارًا شامالً 
يصل حجم بعضها إلى حجم السيارة, وكانت تمك الصخور تتساقط عمى ُبعد مسافات واتجاهات مختمفة في المنطقة, 

ا حجم جمجمة اإلنسان, كما شاهدنا تطاير أحجار مختمفة اإلحجام بين المتوسطة والصغيرة يعادل حجم بعضه
وشاهدنا األدخنة والغبار الكثيف المختمط بالغازات يزحف عمى االحياء السكنية مدمرًا كل شيٍء اعترض طريقه من 
بيوت المدنيين والفمل والعمارات السكنية والمدارس وروضات األطفال والجامعات والمساجد والشركات التجارية 

تشفيات والعيادات الطبية واالسواق والطرق وشبكات الكهرباء واإلتصاالت والمحالت والمعارض التجارية والمس
وعشرات المنشآت الخدمية الحكومية والتجارية وعشرات السيارات الخاصة, بل لم تسمم منه حتى السفارات 

دمارًا شاماًل والممحقيات القنصمية وبيوت السفراء ومقرات البعثات الدبموماسية واالمم المتحدة دمرها ذلك االنفجار 
 عمى مد البصر مخمفًا قتمى وجرحى بالمئات واضرار مادية كبيرة.

ونظرا لتواجدنا في تمك المنطقة وقت هذ  الكارثة فقد تعرضت احدى الراصدات)س. م(  إلصابة بميغة نتيجة الرتطام  
وخدوش نتيجة ضغط  احد االحجار المتطايرة من االنفجار بحوضها  ,االخرون  من فريق الرصد اصيبوا برضوض

وقوة االنفجار الذي دفعهم لمخمف وتسبب بسقوطهم لألرض. ليفيقوا بعد هول الصدمة عمى مشهد مأساوي يصعب 
وصفه ,اناس مصدومين من هول االنفجار منهم من يصرخ والبعض يهرب وآخرين يهرعون الى مكان تواجد 

 اطفالهم ونسائهم واقربائهم ((.
م : وفي الطريق الى المستشفى شاهدوا  المزيد من الدمار والخراب الذي خمفته صواريخ هرع الفريق إلسعاف زميمته

كيمو  7الطيران السعودي  عمى امتداد االحياء والشوارع التي  مرو بها الى المستشفى الجمهوري الذ يقع عمى بعد 
النتشال الضحايا من تحت  من منطقة االنفجار , سيارات االسعاف وفرق االنقاذ تهرع الى االحياء والمنازل

االنقاض واسعاف المصابين المتناثرة اجسادهم  في الشوارع والمنازل والمحالت التجارية ,الصخور متناثرة في كل 
ارجاء  حي عطان واالحياء المجاورة فوق السيارات والمنازل وفي المحالت التجارية, عمارات ومنازل تدمرت كميا 

في المنطقة صار تريبًا وموحشًا وكمما  ابتعدنا عن مركز االنفجار وجدنا  الدمار واخرى ضاعت مالمحها, كل شيء 
والخراب. اوصمنا زميمتنا الراصدة الى المستشفى وتركنا احدنا لرعايتها عدنا الى تمك االحياء التي حل عميها الدمار 

 والخراب لنوثق كل ما شاهدنا  ورأينا  .

 ر يٍ ادلذَيني.:ادلزكش انمبَىَي وثك ضذبيب االَفجب
بعد ان استطاع الفريق اسعاف زميمتهم تواصموا مع بقية أعضاء فرق الرصد والتوثيق المتواجدة في صنعاء لتوثيق 
تمك الجرائم نظرًا التساع رقعة اإلحياء التي طالها الدمار, وبكل شجاعة عادوا الى حي عطان ووثقوا ذلك الدمار 

لى المستشفيات التي ُأسعف اليها المصابون أو استقبمت جثث القتمى, ووثقنا والخراب, جزء من فريق الرصد انتقل ا
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حاالت جميع القتمى والجرحى الذين وجدناهم في أربعة عشر مستشفى بالعاصمة صنعاء امتألت بهم ثالجاتها 
  أخرى لحفظها. ومرافقها الطبية, حتى أن األعداد الكبيرة لمجثث دفعت بالمستشفيات إلى اإلستعانة بثالجات تجارية

عمنت المستشفيات حالة والتبرع بالدم, كما أجميع المستشفيات  اطمقت نداء استغاثة لمتوجه نحو  وسارة انصذت:
 الطوارئ القصوى واستدعاء جميع كوادرها من االطباء واالستشاريين والعاممين.

فادات ( شاهد100) وثق حاالت القتل واإلصابات واألضرار بشهادات : انمبَىَيادلزكش  فادات  وا  أهالي القتمى وا 
فادات ) ( مدني من أصحاب المنازل والشركات والسيارات التي لحقها الدمار بسبب القصف, 500أتمب المصابين وا 

وتم أخذ الصور الفوتوترافية لمضحايا وتوثيق حاالتهم بالفيديو, كما تابعنا المستشفيات والجهات المختصة من أجل 
)التي بالفعل حصمنا عمى عدد منها وما زلنا نتابع البقية( كما وثقنا إفادات اإلطباء  التقارير الطبيةالحصول عمى 

والمسؤولين والجهات االمنية, ووثقنا ترف الطوارئ والممرات وصاالت المستشفيات التي كانت تكتظ بمئات الضحايا 
 االسعاف. من القتمى والجرحى مع استمرار توافد المزيد منهم فوق سيارات

كما وثقنا الكثير من االضرار المادية في المنشآت المدنية العقارية والمنقولة  الممموكة لممواطنين او لمشركات او 
 لمحكومة او لألجانب.

 وصف اإلَفجبر وَىع انسالح ادلستخذو:
الصخور من الجبل بأحجام  تعد مسافات قد تصل إلى كيمو ونصف وحتى اثنين كيمو تطاير نه وعمى بُ أوثق المركز  

حدث ذوبان لمجبل امتألت به شوارع العاصمة في فج  أنه حيث يبدو ,صغيرة وكبيرة نتيجة القوة الهائمة لإلنفجار
 عطان بشكل أحجار صغيرة وتراب ناعم.

وصمت إليه ن هذا االنهيار المتطاير لمجبل بهذا الشكل وُبعد المسافات التي أبفادوا المركز أ وبحسب خبراء مختصين
إلى  2( وكثافته عالية تصل في المتوسط )6إلى  4أحجار  وبما أن مقدار الصالبة لمعادن الجبل تقريبا ما بين )

(. وكما شاهدنا أن تفتت هذا الجبل بهذا الشكل الهائل وتحوله إلى أحجار صغيرة وأيضا كمما اقتربنا 3كجم/م 2.4
 حول إلى )كري ونيس وتراب(.من مركز  انفجار القنبمة يبدو الجبل كأنه ت

وهذا ما يعطي  معطى آخر أولي وعممي أن مقدار الصالبة  لمعادن الجبل وأيضا الكثافة وما هو ناتج عن االنفجار 
ومدى تفتته وتحوله إلى أحجار صغيرة وتراب يقودنا أن السالح المستخدم قد ولد طاقة حرارية عالية هائمة تتجاوز 

 درجة مئوية. 4000كونة لمجبل قد تصل إلى أكثر من درجة انصهار المعادن الم

 يشبهذ اإلَفجبر: 
من خالل الصور التي التقطت لمحظة االنفجار بواسطة كاميرات 
المراقبة المتواجدة في بعض المؤسسات المدنية واإلعالمية 
المجاورة لممكان وضحت حدوث انفجار كبير ارتفع مسافة طويمة 
أعقبه تبار متموج ونار بارتفاع عشرات األمتار مصحوبة بدخان 

الصورة وتحديد العناصر  كثيف. وبإمكان تحميل الطيف من خالل
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 المكونة لالنفجار يمكن من خاللها استنتاج نوعية السالح المستخدم من قبل خبراء. 

 اَبعبثبث يشعت يف يُطمت االَفجبر:
حصل المركز القانوني عمى التقرير الصادر عن المركز الوطني لعالج األورام الذي قام بالنزول الميداني بتاريخ 

اإلنفجار لمسح المنطقة باألجهزة المخصصة لقياس االنبعاثات اإلشعاعية, والذي خمص م إلى مكان 22/4/2015
كمما اتجهنا صوب مركز )الماسح اإلشعاعي المكاني( " survey meterتدرج زيادة القراءة لجهاز "إلى التالي )

ة أولية أن االنفجار االنفجار, وذلك يشير إلى أن هناك نشاط إشعاعي كبير نسبيًا, وهذا يعطينا مؤشرات عممي
 ( .انبعثت عنه أشعة

فددددادات أطبددداء وشدددهود عيدددان واطمدددع عمددددى   كمدددا اسدددتمع المركدددز  إلدددى تصددددريحات عددددد مدددن الخبدددراء المحميدددين وا 
مقددداطع الفيدددديو التدددي وثقدددت القصدددف لحظدددة االنفجدددار, باإلضدددافة إلدددى توثيقددده اتسددداع رقعدددة الددددمار الدددذي خمفددده 

وع الددددمار وقدددوة االنفجدددار وقدددوة صدددوته وكميدددات الغدددازات المنبعثدددة عنددده االنفجدددار لعددددة كيمدددو متدددرات, وسدددرعة ونددد
وتزايددددد األدلددددة عددددن وجددددود إشددددعاعات مسددددرطنة فددددي بددددؤرة اإلنفجددددار والمندددداطق المحيطددددة بدددده, كددددل ذلددددك يؤكددددد أن 

م كددددان باسددددتخدام سددددالح فتدددداك وقددددد يكددددون محددددرم 20/4/2015قصددددف الطيددددران السددددعودي لحددددي عطددددان بتدددداريخ 
, وآثدددار ذلدددك اإلنفجدددار التدددي مازالدددت ماثمدددة وتشدددهد عمدددى هدددذ  الجريمدددة التدددي تخضدددع خبدددراء كمدددا اشدددار اليدددهدوليدددًا 

لمقددددوانين الدوليددددة تجريمددددًا وعقوبددددًة , وكددددل هددددذا يسددددتدعي مددددن االمددددم المتحدددددة ارسددددال لجنددددة تحقيددددق فددددي هددددذا 
 الواقعة كونها تعد من جرائم الحرب .

 َتبئج االَتهبن:
وبمغ عدد الجرحى نساء و ( قتيال  بينهم اطفال 39بمغت حصيمة االنفجار بحسب ما تم توثيقة )انضذبيب انبشزيت : 

 . أطفال ونساء(  بينهم 267)
له إلى مناطق متفرقة في العاصمة والمحافظات  كما تسبب القصف في نزوح كل سكان حي عطان واالحياء المجاورة

لهم مأوى  دمرت منازلهم لم يجدوانازح , وبعض السكان الذين  (ن الف)ثالثيال يقل عن  ماب األخرى, ويقدر عددهم
 .السيول واالمطار  ريف مياارات الطريق وأنابيب تصعبّ في ال إ

ممن دمرت منازلهم جراء قصف منطقة عطان  :  رصد المركز حاالت مأساوية إلسرتين إَسبَيت يأسبويت ثدبال
النساء معظمهم من  فرداً  (15)من  تانكونفمم يجدوا لهم مأوى إال في عّبارات السيول تحت األرض, األسرتان م

واالطفال, وبينهم مصابون ومرضى ومعاقون عقميًا. وهم حاليًا )لحظة كتابة التقرير( يسكنون في عبارة سيول تقع 
 زال بمنطقة فج عطان, ونناشد جميع المنظمات اإلتاثية القيام بمسؤوليتها تجاههم.في جولة جامعة آ

( جريحا اال انهما قالتا ان عدد 364قتيال و) (84)صرحتا ان عدد القتمى وصل الى وسارة انذاخهيت وانصذت 
 .الهوية ( جثة ما زالت مجهولة45)

 (2( والممحق )1منهم مفصمه في الممحق )اسماء جميع القتمى والجرحى وبياناتهم  مع صور البعض 
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التي حصمت نتيجة لالنفجار حيث لم نستطع حصر كامل االضرار نظرًا لكثرة  األضراربعض  وثقنااالضزار ادلبديت : 
كم( من مركز االنفجار, حيث دمرت المئات من  7المنازل التي تعرضت لمدمار والخراب واالتالف عمى امتداد)

جامعات المنازل والشركات والمكاتب والمحال التجارية والخدمية والمدارس والمستشفيات وروضات األطفال وال
والمساجد وخطوط نقل الطاقة والشوارع ووسائل النقل المختمفة, والزالت الجهات الرسمية المختصة تقوم بالحصر, 
وسيعمل المركز لمحصول عمى تقارير مفصمة عنها فور االنتهاء من حصرها, ويمكن تقدير عدد  الوحدات التي 

 و و و والخ(.-الت تجاريةمح-مدارس–عمائر –( آالف  مبنى )منازل 7تضررت بحوالي )
كما وثق المركز القانوني بعض الشركات التجارية التي تدمرت وبعض المنشآت التابعة لسفارات اجنبية وهيئات 

 .ومنظمات دولية
 من الدمار في المنشآت المدنيةنماذج ( صور ل2انظر الممحق رقم )

نؤكد عمى ان السعودية وتحالفها استهدفت احياء سكنية  ومنشئات مدنية مما يشكل جرائم يعاقب  ادلزكش انمبَىَي 
في مقاضاة السعودية وتحالفها مع حقهم في الحق جميع الضحايا والمتضررون ولعميها القانون الدولي واالنساني 

فتح ممفات و إرسال لجان سرعة إلى  المنظمات والهيئات الدوليةوندعو االنتصاف من كل من ساهم في هذ  الجرائم 
 وحماية المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية., في هذ  االنتهاكاتتحقيق لم

سرعة التحقيق في هذ  الوقائع واحالة مرتكبيها لمقضاء ومعاقبتهم حتى ال إلى محكمة الجنايات الدولية   وَذعى
 .لضحايا في المجوء إلى القضاء الوطنيتساهم في اإلفالت من العقاب مع حق ا

وقف الحرب إدانة استهداف المدنيين والعمل عمى إلى وهيئات ومنظمات أحرار العالم دواًل  وبشكم عبجم َذعى
  .عمى اليمن وسرعة إتاثة الالجئين والمدنيين وتعويضهم

 ادلالدك اخلبصت ببنتمزيز
 ( أسماء وبيانات  وصور بعض  الضحايا 1ممحق رقم ) الذين قتموا بسبب قصدف الطيدران الحربدي لمسعوديددددة

 وتحالفها   والذين وثقهم المركز القانوني
 ( كشف بأسماء  القتمى  حسب تصريح واحصائية وزارة الداخمية ووزا  الصحة2ممحق رقم ) 
 ( أسددماء وبيانددات  وصددور الضددحايا الددذين اصدديبوا  بسددبب قصددف الطيددران الحربددي 3ممحددق رقددم ) لمسعوديدددددة

 الذين وثقهم المركز القانوني  -وتحالفها   
 ( كشف بأسماء  الجرحى  حسب  تصريح واحصائية وزارة  الداخمية ووزارة الصحة4ممحق رقم ) 
 ( صور  بعض المنازل والمنشئات المدنية التي تدمرت نتيجة قصف السعودية وتحالفها5ممحق رقم ) 
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 ادلالدــــــــك
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 (1حلق  قم   امل
 وحتالفها  كــشف بأمساء وبيانات  بعض  الضقايا الذين متحلىا بسبب مصف الطريان احلربي لحلسعىديـــة 

 والذين وثقهم المركز القانىني

 
 
 

التارٌخالٌومالمدٌرٌةالمحافظةالحالهالعمرالنوعاالسمت

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل5طفللٌث عبد المؤمن شجاع الدٌن1

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل7طفلمحمد سٌف محمد الجاٌف2ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل18طفلبسام شرف محسن العٌان3ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل40انثىشروق عبد هللا شعالن4

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلانثىزهراء  الصومالٌة5

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل19ذكرمحمد احمد ٌحً السبل6

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل25ذكراسامة عبد هللا هزاع7

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل25ذكرسالم ابراهٌم دلعوس8

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل27ذكرتوفٌق صالح صالح الهمدان9ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل27ذكرجمال احمد عبد هللا الخامري10

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل27ذكرعصام احمد حمادي  الرجام11ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل28ذكرفارس احمد حمادي الرجام12ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل28ذكرفارس مجاهد محمد ناجً حمادي13

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل28ذكرلٌنا عبد الرحمن شجاع الدٌن14

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل30ذكرعبد السالم غانم حسن محمد15

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل35ذكر احسن عبد هللا الحمل16ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل35ذكرعبد المؤمن عبد الوهاب شجاع الدٌن17

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل35ذكرمحمد احمد سعد عدال18

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل45ذكرامٌن احمد ٌحً محمد19

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل45ذكرطارق احمد سعٌد الحردان20

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل50ذكرمدٌن احمد الزرٌق21ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌل59ذكر طه محمد محمد الوصابً المسعودي22

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرحزام علً محمد حزام23

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرسالم ابراهٌم24

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرعبد السالم غانم حسٌن سنان25

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرعبد اللطٌف محمد علً فتح هللا الشماع26

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرعبد الناصر زٌاد27

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرمحمد علً دوٌد28

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرمحمد علً صالح شاكر29

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرمحمد علً محمد الجمال30

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرمصطفً محمد عز الدٌن المشٌرع31ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرمنٌر عقالن32

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرولٌد علً محمد المسوري33

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلذكرٌحٌى ٌحٌى الحجازي34

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلسامً حمٌد محمد ناج35ً

20/04/2015اإلثنٌنفج عطانامانه العاصمةقتٌلمحمد شمسان36
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 صىر  انضذبيب يٍ انمتهً َتيجت لصف انسعىديت وحتبنفهب عهً يُطمت فج عطبٌ 
 

  

سبع ٌبلغ من العمر  الطفل محمد سٌف محمد الجاٌفً
كٌلو من منطقة  3سنوات وٌقع منزله على ُبعد 

ً إلى البقالة لٌشتري مواد غذائٌة  القصف كان ذاهبا

 وأصابته إحدى شظاٌا االنفجار فً فج عطان لمنزلهم

 قصف منطقة عطانطفل قتٌل بسبب  

   

غرفة اإلنعاش بعد أن تم إسعافه من منطقة فً مدنٌاً توفً   أحد المدنٌٌن قتل بسبب القصف على منطقة فج عطان

 فج عطان
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جثة هامدة تم تصوٌرها فً المستشفى وتعود لضحاٌا القصف 

 على منطقة فج عطان 

 أحد الضحاٌا الذٌن قتلوا بسبب القصف على منطقة فج عطان  

   

علمهم وفاة أقاربهم ووصلهم عند توثٌق ألسرة أحد الضحاٌا 

 إلى المستشفى 

جثة أحد الضحاٌا المقتولٌن بسبب القصف على منطقة فج  

 عطان

    

 من الضحاٌا الذٌن قتلوا بسبب القصف على منطقة فج عطان
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 11صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 

      

أحد الضحاٌا الذٌن قتلوا بسبب القصف على منطقة 

 فج عطان

أحد الضحاٌا الذٌن قتلوا  الضحٌة/ توفٌق الهمدانً 

 بسبب القصف على منطقة فج عطان
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 12صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (0هذك رلى )ادل
 كشف بأمسبء  انمتهً  دسب تصزيخ وادصبئيت وسارة انذاخهيت ووساِ انصذت

 انعًز االسى و
َىع 
 احلبنت

 يكبٌ انىالع

 فج عطان قتٌل 25 اسامة عبد هللا هزاع 1

 فج عطان قتٌل 35 احسن عبد هللا الحملً  2

 فج عطان قتٌل 59 طه محمد محمد الوصابً المسعودي  3

 فج عطان قتٌل 45 امٌن احمد ٌحً محمد 4

 فج عطان قتٌل 18 بسام شرف محسن العٌانً 5

 فج عطان قتٌل 27 توفٌق صالح صالح الهمدانً 6

 فج عطان قتٌل 27 جمال احمد عبد هللا الخامري 7

 فج عطان قتٌل - (صومالٌة الجنسٌة)زهراء  8

 فج عطان قتٌل - سالم ابراهٌم 9

 فج عطان قتٌل 25 دلعوسسالم ابراهٌم  10

 فج عطان قتٌل - سامً حمٌد محمد ناجً 11

 فج عطان قتٌل 40 شروق عبد هللا شعالن 12

 فج عطان قتٌل 45 (فلسطٌنً الجنسٌة)  طارق احمد سعٌد الحردان 13

 فج عطان قتٌل 30 عبد السالم غانم حسٌن سنان 14

 فج عطان قتٌل - عبد اللطٌف محمد علً فتح هللا الشماع 15

 فج عطان قتٌل 35 عبد المؤمن عبد الوهاب شجاع الدٌن 16

 فج عطان قتٌل - عبد الناصر زٌاد 17

 فج عطان قتٌل 27 الرجامً  عصام احمد حمادي 18

 فج عطان قتٌل 28 فارس احمد حمادي الرجامً 19

 فج عطان قتٌل 28 فارس مجاهد محمد ناجً حمادي  20

 فج عطان قتٌل 5 الدٌن لٌث عبد المؤمن شجاع 21

 فج عطان قتٌل 28 لٌنا عبد الرحمن شجاع الدٌن 22

 فج عطان قتٌل 35 محمد احمد عدال 23

 فج عطان قتٌل 19 محمد احمد ٌحً السبل 24

 فج عطان قتٌل 7 محمد سٌف محمد الجاٌفً 25

 فج عطان قتٌل - محمد شمسان 26

 فج عطان قتٌل - محمد علً دوٌد 27

 فج عطان قتٌل - علً صالح شاكر محمد 28

 فج عطان قتٌل - محمد علً محمد الجمال 29

 فج عطان قتٌل 50 مدٌن احمد الزرٌقً 30

 فج عطان قتٌل - مصطفً محمد عز الدٌن المشبرعً 31

 فج عطان قتٌل - منٌر عقالن 32

 فج عطان قتٌل - ٌحً ٌحً الحجازي 33

 فج عطان قتٌل - (  شهٌد  مجهولٌن الهوٌة   55عدد )

    اجمالً عدد  الشهداء  84
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 13صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (3هذك رلى )ادل
  -كــشف بأمسبء وبيبَبث  انضذبيب انذيٍ اصيبىا  بسبب لصف انطرياٌ احلزبي نهسعىديـــت وحتبنفهب   

 انذيٍ وثمهى ادلزكش انمبَىَي

 
    
 

حاله العمــرالنوعاالسمت ٌومالمدٌرٌة المحافظظةال تارٌــخال مالحظةال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب2طفلناصرشرف الدٌن1

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب5طفلهندٌة حمزة علً عبد هللا2

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب6طفلمحمد ابراهٌم قاٌد3

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب7طفلٌوسف  محمد محمد نصٌح4

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب8طفلزٌنب عبد هللا حسٌن العلوان5ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب8طفلمنٌر حمزة علً عبد هللا6

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب9طفلنجم الدٌن فهد العمران7ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب10طفلذي ٌزن محمد احمد علً خصرف8

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب10طفلسدراء عبد هللا باصهٌب9

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب11طفلعبد العزٌز احمد محمد عامر10

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب13طفلاصٌل احمد صالح عطروس11

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب13طفلسمٌة عبد الرحٌم الشٌبان12ً

وهاب مجٌب الخوالن13ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب13طفلعبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب13طفلمحمد عمر صالح سالم14

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب14طفلفاطمة ناصر صالح السالم15ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب14طفلمروة نبٌل عبد الصمد16

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب15طفلاٌة حارث العمري17

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب15طفلبالل عبد هللا حسٌن االشحب18

خالدي19 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب16طفلنسٌم محمد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب17طفلامل احمد صالح عطروس20

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب17طفلسلطان عبد الحمٌد مساعد21

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب17طفلفرج انور ربعة22

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب17طفلمحمد ماجد عامر23

بعدان24ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب17طفلٌوسف هاشم ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلبالل علً صالح العبدل25ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلعبد هللا صالح الدٌلم26ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلعلً سعٌد اسماعٌل الزٌلع27ً

وادع28ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلفؤاد ضٌف هللا محمد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلمحمد عبد هللا محمد المختف29ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلمحمد علً  الخوالن30ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلمحمد محمد عباس الشمٌري31

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب18طفلهاشم هائل احمد عبدة الصلوي32

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب10اشهرطفلبتول محمد حسن حسٌن33

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاباشهر 6طفلعٌان حمزة عل34ً

اثٌوبٌة الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20انثىفاطمة محمد دٌما 35

اثٌوبٌة الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22انثىسهاي قمتشو 36

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25انثىحورٌة محسن علً معٌض37

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30انثىامنة عادل ابراهٌم38

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30انثىآمنة آدم ابراهٌم39

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30انثىتغرٌد خالد محمد40
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 14صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع  أمسبء وبيبَبث  انضذبيب انذيٍ اصيبىا  بسبب لصف انطرياٌ احلزبي نهسعىديـــت وحتبنفهب   
 انذيٍ وثمهى ادلزكش انمبَىَي -

 

 

 

 

 

حاله العمــرالنوعاالسمت ٌومالمدٌرٌة المحافظظةال تارٌــخال مالحظةال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30انثىسعادة حسٌن امٌون41

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30انثىفرحه احمد حسٌن جرعون42

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30انثىلقاء عبد الرحمن قاسم ابراهٌم43

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35انثىافراح محمد عبد هللا الحٌف44ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40انثىهاللة جنٌن صالح شعالن45

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب41انثىلمٌاء عبد العزٌز شكٌر46

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45انثىامنة ٌحً هادي رٌاش47

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45انثىفاطمة عثمان ادم48

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45انثىماجدة شجاع الدٌن49

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب65انثىعتٌقة صالح الزبٌري50

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب90انثىحورٌة علً قاٌد الطمس51ً

اثٌوبٌة الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-انثىمنٌرة قمر عباس52

وهاب  الجحدري 53 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-انثىأخت /عبد ال

وهاب الجحدري54 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-انثىزوجة عبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب19ذكراحمد محمد احمد العطان55ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب19ذكرحسن ناجً محسن56

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب19ذكرمحمد طاهر احمد عبده57

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرجهاد صالح احمد الشعب58ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرزٌد احمد حسٌن التوعري59

لطٌف الشجاع60 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرعبد الغنً عبد ال

نهاري61 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرعصام احمد عبده ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرعصام عبد هللا المسوري62

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرعلً محمد احمد العطان63ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرعمرو نبٌل حسٌن جاللة64

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرفاروق علً عبد هللا النوعه65

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرفٌجً العطاء احمد ٌح66ً

بدري67 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب20ذكرنشوان حسٌن علً ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرانور علً فرحان68

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرزكرٌا ٌحً محمد ٌوسف69

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرعبد الكرٌم محمد شرٌف70

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرعبد هللا صالح الحماط71ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرمحمد احمد الحمٌري72

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرمحمد احمد العطانً 73

بدري74 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرمحمد حسٌن علً ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرمنٌر ناصر جمعان75

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب21ذكرٌوسف أحمد عبد هللا  العزعزي 76

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22ذكرخلدون خالد راجح77

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22ذكرصدام احمد احمد الطل78

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22ذكرعبد هللا علً محمد المحاقري79

واحد ثابت80 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22ذكرمحمد قٌس عبد ال
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 15صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع أمسبء وبيبَبث  انضذبيب انذيٍ اصيبىا  بسبب لصف انطرياٌ احلزبي نهسعىديـــت وحتبنفهب   
 انذيٍ وثمهى ادلزكش انمبَىَي -

 
 

 

 

حاله العمــرالنوعاالسمت ٌومالمدٌرٌة المحافظظةال تارٌــخال مالحظةال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22ذكرمحمد محمد احمد العطان81ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب22ذكرمهدي محمد سعٌد الحمادي82

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب23ذكرابراهٌم عبده حسن معاذ83

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب23ذكرحزام علً محمد زٌد84

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب23ذكرصالح صالح عبد هللا محمد85

همدان86ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب23ذكرعبد الرحمن محمد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب23ذكرعبد هللا هاشم العدوم87ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب23ذكرمحمود محمد ثابت الصلوي88

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكر جهاد علً الجدٌبً 89

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكرعابد ناصر الزاج90ً

بدري91 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكرعدنان حسٌن علً محمد ال

برٌم92ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكرعلً مصلح احمد صالح ال

ٌرٌم93ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكرعمر مصلح احمد صالح ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكرفواز صالح الملٌك94ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكرمحمد امٌن عبده محسن95

تمٌم96 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب24ذكروائل عبد هللا ناصر ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكر محمد  عبده سعد هللا الحكٌمً 97

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكراحمد رجب العقب98ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكراحمد علً حسن مخارش99

نٌجٌري الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكراٌمانو بوكو 100

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرأحمد علً حسٌن مخارش 101

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرخلدون خالد وازع الشوافً 102

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرزٌد عبد هللا صالح العودب103ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرسلٌم محمد احسن النصاري104

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرسمٌر محمد جباري105

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرصالح حسٌن محمد106

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرعبد اإلله محمد ٌحٌى107

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرعبد هللا صالح علً البشٌري108

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرعبد هللا عبد هللا الشرف109ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرعبد هللا محمد ٌعٌف110

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرعلً محمد عبدالرب الدبان111ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرعماد عادل عبد العزٌز العزعزي112

نٌجٌري الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرمٌك الطوتً 113

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرهانً  علً محمد عبد هللا العلوي114

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكروائل عبد الرقٌب عبد الرحمن احمد115

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكروجدي عبده محمد116

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب25ذكرولٌد عبد ربة الشارقة117

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب26ذكربالل علً محمد ثابت118

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكر ابراهٌم احمد السواري 119

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكراحمد علً فرج120
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حاله العمــرالنوعاالسمت ٌومالمدٌرٌة المحافظظةال تارٌــخال مالحظةال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكراشرف قاٌد  العرٌق121ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكربسام قاسم لهوٌدي122

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرخالد عبد العزٌز احمد عماد123

اثٌوبً الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرعمر محمد شمال124

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرماجد محمد محمد الرصاص125

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرمحمد احمد قاسم126

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرمحمد قاٌد عالو127

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرمحمود ٌحً الحجازي128

وهاب الخوالن129ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرنجم عبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب27ذكرٌاسر ثابت أحمد عوض 130

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب28ذكرحزام احمد حزام الشاحذي131

قادر الدهمش132ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب28ذكرمحمد عبدال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب28ذكرمهدي محمد اسماعٌل مغلس133

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب28ذكروحٌد علً مهدي الرٌم134ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب28ذكرٌحً محمد حسن حزمان135

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب29ذكرامٌن حمدي محمد الصماع136

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب29ذكرجمال مصطفً العزعزي137

حباب138ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب29ذكرسمٌر ٌحً ٌحً  ال

قدس139ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب29ذكرفتحً محمد احمد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب29ذكرمحفوظ صالح احمد عبده140

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكراحمد علً محمد عوٌدان141

نعمان142ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكراكرم عبده ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرحمٌر احمد محمد العباس143ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرراجح محمد صالح الجبري144

قٌف145ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرسالم احمد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرشهاب علً صالح العاقل146

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرطارق احمد محمد حاتم147

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرطارق عمر العرٌق148ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرطه احمد عبد هللا149

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرعبد الرحمن المٌثال150ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرعبد الغنً قاسم رجب151

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرعدنان محمد قاسم الشمٌري152

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرعلً ناصر حمود الغربان153ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرعمار عبد هللا محمد المخالف154ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرمجاهد صالح عبد هللا سعد155

قوطاري156 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرمحمد احمد ال

نقٌب157 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرمحمد ٌحً ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرمنٌر صالح قاسم المقرم158ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرمنٌر عبد االله شمسان159

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرمنٌر ناجً علً الحنشل160ً



 

 

 TheLegalCenter148@gmail.com :mail-E 00967777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

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

 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 17صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع  أمسبء وبيبَبث  انضذبيب انذيٍ اصيبىا  بسبب لصف انطرياٌ احلزبي نهسعىديـــت وحتبنفهب   
 انذيٍ وثمهى ادلزكش انمبَىَي -

 

  

 

 

حاله العمــرالنوعاالسمت ٌومالمدٌرٌة المحافظظةال تارٌــخال مالحظةال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرنبٌل علً الراع161ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرواثق سلطان محمد قاسم162

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرٌحً احمد عامر163

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب30ذكرٌحً نجٌب مبروك164

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب31ذكرعبد الروؤف حٌدرة الحسن165

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب31ذكرفتح محمد سالم الحمادي166

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب31ذكرماجد عبد الرحمن محسن إسماعٌل167

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب31ذكرمحمد عبده الترك168ً

قدم169ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب32ذكربندر صالح ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب32ذكرمحمد مهدي محمد المختاري170

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب33ذكرعبد السالم غانم171

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب33ذكرمحسن علً فارع172

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب33ذكرمراد سالم جحزة173

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب34ذكرعبد هللا غالب المبدي174

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب34ذكرلطف احمد علً شاكر175

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب34ذكرمحمد منصور علً الرازح176ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكراحمد علً احمد عربة177

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكربسام علً صالح العطاب178

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرجمٌل ناصر احمد جراد179

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرحكٌم باجل الشمٌري180

حباب181ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرحمٌد ٌحٌى ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكررامً علً ٌحً المطري182

قدٌم183ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكررضوان عبد هللا ال

نقٌب184 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكررمزي فضل صالح ال

فاقوس185 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرسامً احمد مسعد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرصدام حسٌن راجح186

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرعبد العزٌز احمد البقش187

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرعبد الغنً علً عبد هللا الجرادي188

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب35ذكرعلً عبد الحمٌد نصر العمران189ً

فقٌة190 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب36ذكراحمد غالب علً ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب37ذكرصالح حسن علً القرش191ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب37ذكرعبد هللا علً الحٌف192

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب37ذكرنصر صالح زواٌة193

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب38ذكر علً عبدة الحكٌمً 194

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب38ذكرابراهٌم علً حمود الحمل195ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب38ذكرعصام محمد شرف الدٌن196

جلٌل عبدهللا مرشد قطران197 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب39ذكرعبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40ذكرحسٌن لطف الخوالن198ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40ذكرخالد علً قٌفان الزٌادي199

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40ذكرصالح احمد جمٌل الجابري200
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20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40ذكرعبد هللا محمد المختف201ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40ذكرمحسن علً زٌد الجرادي202

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب40ذكرنجٌب علً حمود مصلح203

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرابراهٌم هاشم الدٌلم204ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكراحمد شوقً شاٌف االغبري205

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكراحمد علً عبد هللا شعالن206

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرجمال قاسم الظاهري 207

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرسعٌد عبده العرٌف208ً

نٌن209ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرصالح حزام ال

خالق عبد هللا الحجازي210 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرعبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرعلً محمد صالح العرٌق211ً

همدان212ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرعلً مسعد ال

نقٌب213 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب45ذكرنبٌل عبد الحبٌب ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب47ذكرعبد هللا احمد سوٌد214

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب50ذكرحمٌر محمد علً صالح215

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب50ذكرعبد الرحمن اسماعٌل الصدٌق216

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب50ذكرعبد الرؤوف بن برٌك217

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب50ذكرعلً احمد عبد هللا عامر218

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب50ذكرمحمد احمد صالح االشول219

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب50ذكرمحمد عمر صالح عبده220

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب52ذكرٌحً عبد هللا بكري وهبان 221

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب55ذكر عز الدٌن السروري222

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب58ذكرعبد الكرٌم ٌحً البصٌري223

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب58ذكرنور الدٌن علً عبد هللا المقبول224ً

صباح225 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب60ذكرعبد هللا راجح محمد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب60ذكرفؤاد المطري226

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب60ذكرمحمد محمد صالح عبده227

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب60ذكرمحمد ٌحً غوبر 228

هجري229 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب65ذكرفراص حمود ال

همدان230ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ذكراٌمن عبد هللا ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ذكرجمال صوصاجالٌا231

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ذكرجندي فً الحرس لم تعرف بٌاناته232

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ذكرعصام سٌف فارع233

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ذكرعلً محمد عبد الرب234

وهاب الجحدري235 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ذكرعبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب- نبٌل صالح حسٌن الكوكبان236ً

وادع237ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ابراهٌم ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-احمد عبد الرقٌب العزعزي238

خالق المعدن239ً 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-امجد عبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-انٌس محمد عبده الطوٌل240
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 19صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع  أمسبء وبيبَبث  انضذبيب انذيٍ اصيبىا  بسبب لصف انطرياٌ احلزبي نهسعىديـــت وحتبنفهب   
 انذيٍ وثمهى ادلزكش انمبَىَي  -

 

 

  

حاله العمــرالنوعاالسمت ٌومالمدٌرٌة المحافظظةال تارٌــخال مالحظةال

نهاري241 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-جمال عبد هللا ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-جهاد علً الجدٌري242

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-خالد ٌحً الرٌم243ً

 سوري الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-شاكور244

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-شكري موسً احمد245

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-صالح صالح حمود المساجدي246

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-صالح عبد هللا احمد غالب247

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عبد الحكٌم عبد الكرٌم العمري248

قادر احمد249 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عبد هللا حسن غالب250

قاض251ً وهاب ال 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عبده حمود احمد الحصبان252ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عثمان احمد الحلحل253ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-علً احمد صالح نشوان254

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-عمار محمد قائد عامر 255

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-غالب العامري256

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-مالك خالد ٌحً الرٌم257ً

وهاب الجحدري258 20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-مامون عبد ال

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-محمد احمد االنس259ً

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-مهدي محمد سعد260

اثٌوبً الجنسٌة20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ناصر شرٌف 261

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ناصر محمد خالد262

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-نصر ٌحً حسٌن راجح263

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-هانً محمد عمر264

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-هشام حمود فرحان265

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-هٌثم الحجزي266

20/4/2015اإلثنٌنفج عطانأمانه العاصمةمصاب-ٌحً احمد السماح267ً
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 20صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 انضذبيب يٍ اجلزدً َتيجت لصف انسعىديت وحتبنفهب عهً يُطمت فج عطبٌنبعض صىر  

 

 جرٌحان فً غرفة العناٌة المركزة أحدهما بترت قدمٌه

 

 بمنطقة عطانإصابته خطٌرة أحد الجرحى 
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 21صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

      

 أحد الضحايا الذي تسمم بسبب الغازات والذي أكد األطباء بوجود ثقوب في رئتيه

 

 وانتشاله إلسعافه إلى المستشفى مباشرًة سقوطه بعد أحد الضحاٌا 
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 22صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 يات العاصمة صنعاء يوم الواقعةصور لبعض الجرحى تم توثيقهم في مستشف
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 23صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 يات العاصمة صنعاء يوم الواقعةصور لبعض الجرحى تم توثيقهم في مستشف
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 24صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 يات العاصمة صنعاء يوم الواقعةتوثيقهم في مستشفصور لبعض الجرحى تم 
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 25صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 يات العاصمة صنعاء يوم الواقعةصور لبعض الجرحى تم توثيقهم في مستشف
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 26صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (4هذك رلى )ادل

 كشف بأمسبء  اجلزدً  دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت
 الواقعةمكان  اإلصابةنوع  العمر االسم م

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - ابراهٌم الوادعً 1

 حدة سحجات فً الراس 38 ابراهٌم سعد الطٌري 2

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 23 ابراهٌم عبده حسن معاذ 3

 الصافٌة شظاٌا فً انحاء جسمه 20 ابراهٌم علً احمد ناجً 4

 فج عطان شظٌة فً الراس 38 ابراهٌم علً حمود الحملً 5

 حدة جرح قطعً فً الساق 20 ابراهٌم محمد المحوٌتً 6

 بٌت بوس شظاٌا فً الٌد الٌمنً 28 ابراهٌم محمد علً مسفل 7

 فج عطان شظٌة فً الراس 45 ابراهٌم هاشم الدٌلمً 8

 حدة بعدة جروح متفرقة 38 ابو بكر احمد العدٌنً 9

 حدة جروح متفرقةبعدة  28 محمد  احمد الخضر 10

 حدة بعدة جروح متفرقة 12 احمد خالد ٌحً غالب 11

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 احمد رجب العقبً 12

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 45 احمد شوقً شاٌف االغبري 13

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - احمد عبد الرقٌب العزعزي 14

 فج عطان جرح فً الراس 35 احمد علً احمد عربة 15

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 احمد علً حسن مخارش 16

 فج عطان شظٌة فً ركبته الٌسرى 45 احمد علً عبد هللا شعالن 17

 البنك التضامنً جرح فً الراس 38 احمد علً عربة 18

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 27 احمد علً فرج 19

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 احمد علً محمد عوٌدان 20

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 36 احمد غالب علً الفقٌة 21

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 19 احمد محمد احمد العطانً 22

 المصباحً شظٌة فً الراس 24 احمد ٌحً احمد البرقً 23

 حدة شظٌة فً الظهر 25 احمد ٌحً الفرح 24

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه -  الجحدري  عبد الوهاب 25

 السنٌنة جرح فً الراس 11 اسماء ابراهٌم المحفدي 26

 فج عطان جرح فً الرأس 27 العرٌقً  اشرف قاٌد 27

 عطان زجاج فً الراس + الٌد الٌمنً 13 اصٌل احمد صالح عطروس 28

 شمٌلة شظاٌا فً انحاء جسمه 13 اصٌل احمد عطروس 29

 حدة بعدة جروح متفرقة 6 اصٌل صادق الشرعبً 30

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 35 افراح محمد عبد هللا الحٌفً 31

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 اكرم عبده النعمانً 32

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 27   ابراهٌم احمد السواري 33

 فج عطان الراس والٌد الٌسرىجروح فً  - اٌمن عبد هللا الهمدانً  34

 فج عطان كسر فً الحوض 45 جمال قاسم الظاهري  35

 عطان شظٌة فً ساق رجله الٌسرى 24 جهاد علً الجدٌبً  36

 فج عطان خدوش سطحٌة فً جسمه 23 عبد هللا هاشم العدومً  37

 فج عطان فً الراس  إصابة 50 علً احمد عبد هللا عامر  38

 فج عطان فً الراس  إصابة 38 الحكٌمً علً عبدة  39

 فج عطان كسر فً الٌد الٌمنً - عمار محمد قائد عامر  40
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 27صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت

 

 

  

 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 محمد عبده سعد هللا الحكٌمً  41

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 60 محمد ٌحً غوبر  42

 فج عطان كسر فً الرجل الٌسرى - نبٌل صالح حسٌن الكوكبانً  43

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 52 ٌحً عبد هللا بكري وهبان  44

 عطان فج كسر فً الرجل الٌمنً - عبد الحكٌم عبد الكرٌم العمري  45

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - امجد عبد الخالق المعدنً 46

 عطان زجاج فً الراس+ الٌد الٌمنً 17 امل احمد صالح عطروس 47

 شمٌلة شظاٌا فً انحاء جسمه 14 امل احمد عطروس 48

 فج عطان جروح خفٌفة 30 امنة عادل ابراهٌم 49

 فج عطان جسمهشظاٌا فً انحاء  45 امنة ٌحً هادي رٌاش 50

 فج عطان جروح خفٌفة 20 امٌن حمٌد محمد الصماط 51

 حدة شظٌة فً الظهر 30 امٌن عبد الحمٌد نصر العمرنً 52

 حدة بعدة جروح متفرقة 45 امٌن غالب احمد 53

 حدة جرح فً الظهر 28 امٌن محمد سٌف القباطً 54

 حدة بعدة جروح متفرقة - امٌن ناصر شطفان 55

 حدة بعدة جروح متفرقة 26 هادي صعصعةامٌن  56

 حدة سحجة فً الظهر الجانب االٌمن 20 انس عبد هللا الحاشدي 57

 حدة بعدة جروح متفرقة 26 انور سعٌد احمد قحطان 58

 فج عطان شظاٌا فً الراس 21 انور علً فرحان 59

 حدة بعدة جروح متفرقة 30 انور محمد االشموري 60

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - الطوٌلانٌس محمد عبده  61

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 15 اٌة حارث العمري 62

 فج عطان شظاٌا فً الراس 25 (نٌجٌري الجنسٌة)اٌمانو بوكو  63

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه اشهر51 بتول محمد حسن حسٌن 64

 فج عطان الرجل الٌمنًجرح فً الراس وكسر فً  35 بسام علً صالح العطاب 65

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 27 بسام قاسم لهوٌدي 66

 حدة بعدة جروح متفرقة 23 بشار عبد الواحد غزوان 67

 فج عطان شظاٌا فً الراس 15 بالل عبد هللا حسٌن االشحب 68

 فج عطان جروح خفٌفة 18 بالل علً صالح العبدلً 69

 فج عطان شظٌة فً الٌد الٌمنً 26 بالل علً محمد ثابت 70

 فج عطان ضٌق فً التنفس 32 بندر صالح القدمً 71

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 تغرٌد خالد محمد 72

 السنٌنة جرح فً الراس 26 ثرٌا عبد الرحمن العزي 73

 فج عطان جروح خفٌفة - جمال صوصاجالٌا 74

 فج عطان انحاء جسمهشظاٌا فً  - جمال عبد هللا النهاري 75

 شارع مجاهد شظٌة فً الراس والٌد الٌمنً 22 جمال محمد احمد فاضل 76

 فج عطان كسر فً الٌد الٌمنً 29 جمال مصطفً العزعزي 77

 فج عطان شظٌة فً الراس 35 جمٌل ناصر احمد جراد 78

 عطان شظاٌا فً الجسم - لم تعرف بٌاناتهشخص  79

 فج عطان شظٌة فً الركبة الٌمنً 20 الشعبًجهاد صالح احمد  80
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 28صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - جهاد علً الجدٌري 81

 فج عطان فً انحاء جسمهشظاٌا  28 حزام احمد حزام الشاحذي 82

 فج عطان جرح فً الراس 23 حزام علً محمد زٌد 83

 فج عطان جروح خفٌفة 19 حسن ناجً محسن 84

 فج عطان شظٌة فً الراس 40 حسٌن لطف الخوالنً 85

 فج عطان شظٌة فً القدمٌن 35 حكٌم باجل الشمٌري 86

 فج عطان جروح خفٌفة 35 حمٌد ٌحً الحباري 87

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 احمد محمد العباسًحمٌر  88

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 50 حمٌر محمد علً صالح 89

 فج عطان زجاج فً الٌد الٌمنً 90 حورٌة علً قاٌد الطمسً 90

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 حورٌة محسن علً معٌض 91

 جولة تعز القدمٌنشظاٌا فً  30 خالد احمد مسعد الفاقوس 92

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 27 خالد عبد العزٌز احمد عماد 93

 فج عطان جرح قطعً فً الٌد الٌمنً والراس 40 خالد علً قٌفان الزٌادي 94

 جولة الروٌشان جرح فً الٌد الٌمنً 39 خالد ٌاسٌن المعلمً 95

 فج عطان شظاٌا فً أنحاء جسمه - خالد ٌحً الرٌمً 96

 فج عطان جرح فً القدم االٌسر 22 خلدون خالد راجح 97

 فج عطان شظاٌا فً القدمٌن 10 ذي ٌزن محمد احمد علً خصرف 98

 فج عطان جرح فً الٌد الٌسرى 30 راجح محمد صالح الجبري 99

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 35 رامً علً ٌحً المطري 100

 حدة متفرقةبعدة جروح  50 رحٌمة مقبل سعٌد 101

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 35 رضوان عبد هللا القدٌمً 102

 فج عطان شظاٌا فً الوجه 35 رمزي فضل صالح النقٌب 103

 السنٌنة جروح فً الراس والظهر 7 لاير علً علً فخر الدٌن 104

 فج عطان كدمات فً الٌد الٌسرى 21 زكرٌا ٌحً محمد ٌوسف 105

 فج عطان شظاٌا فً أنحاء جسمه - زوجة عبد الوهاب الجحدري 106

 فج عطان ارتجاج فً المخ 20 زٌد احمد حسٌن التوعري 107

 حدة بعدة جروح متفرقة 28 زٌد حازم الشٌخ عراقً الجنسٌة 108

 فج عطان جروح خفٌفة 25 زٌد عبد هللا صالح العودري 109

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 8 زٌنب عبد هللا حسٌن العلوانً 110

 شارع بٌروت شظٌة فً الساعد االٌمن 14 سارة حمود علً الحٌمً 111

 فج عطان جروح خفٌفة 30 سالم احمد القٌفً 112

 فج عطان شظٌة فً القدم الٌسرى 35 سامً احمد مسعد الفاقوس 113

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 10 سدراء عبد هللا باصهٌب 114

 فج عطان شظٌة فً الٌد الٌسرى 30 سعادة حسٌن امٌون 115

 حدة بعدة جروح متفرقة 22 سعٌد عبد الواحد محمد 116

 فج عطان جرح قطعً فً الكف االٌسر والرجل الٌمنً 45 سعٌد عبده العرٌفً 117

 فج عطان شظٌة فً الفخذ االٌسر 17 سلطان عبد الحمٌد مساعد 118

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 النصاريسلٌم محمد احسن  119

 فج عطان شظاٌا فً أنحاء جسمه 13 سمٌة عبد الرحٌم الشٌبانً 120
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 29صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 القاع شظٌة فً الرقبة + الكتف االٌمن 48 غالبسمٌر عبد الباقً سٌف  121

 فج عطان جرح فً الراس 25 سمٌر محمد جباري 122

 عطان شظٌة فً العٌن الٌمنً + بقٌة الجسم 29 الحبابً  سمٌر ٌحً ٌحً 123

 شركة توتال جرح فً الراس 26 سناء احمد الصباحً 124

 شارع مجاهد جرح قطعً فً الرجل الٌمنً 27 سنان عبده الجمل 125

 فج عطان جرح فً الكف االٌمن 22 سهاي قمتشو اثٌوبٌة الجنسٌة 126

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - شاكور سوري الجنسٌة 127

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - شكري موسً احمد 128

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 شهاب علً صالح العاقل 129

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 40 الجابريصالح احمد جمٌل  130

 فج عطان جرح فً الراس 45 صالح حزام النٌنً 131

 فج عطان جروح خفٌفة 37 صالح حسن علً القرشً 132

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - صالح صالح حمود المساجدي 133

 حدة شظاٌا فً الوجه 38 احمد الذٌبانً  صدام 134

 فج عطان جرح فً الراس 22 احمد الطلصدام احمد  135

 فج عطان جروح فً الراس 35 صدام حسٌن راجح 136

 ضبوة شظاٌا فً انحاء جسمه 24 صدام فٌصل الحمٌري 137

 حدة بعدة جروح متفرقة 40 صفٌة محمد الشرعبً 138

 فج عطان جروح خفٌفة 25 صالح حسٌن محمد 139

 فج عطان خفٌفةجروح  23 صالح صالح عبد هللا محمد 140

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - صالح عبد هللا احمد غالب 141

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 طارق احمد محمد حاتم 142

 عطان زجاج فً انحاء جسمه 30 طارق عمر العرٌقً 143

 فج عطان جرح فً الراس 30 طه احمد عبد هللا 144

 فج عطان القدم الٌسرى شظٌة فً 24 عابد ناصر الزاجً 145

 حدة شظٌة فً الساعد االٌمن 30 عارف عبد السالم عبد الواسع المنتصر 146

 حدة جرح فً الٌد الٌمنً 34 عامر عبد الغنً العرٌقً 147

 فج عطان جروح خفٌفة 25 عبد االلة محمد 148

 فج عطان جروح خفٌفة 25 عبد االله محمد ٌحً 149

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 39 مرشد قطران عبد الجلٌل عبدهللا 150

 فج عطان شظٌة فً الراس 45 عبد الخالق عبد هللا الحجازي 151

 عطان شظٌة فً االلٌة الٌمنً 50 عبد الرحمن اسماعٌل الصدٌق 152

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عبد الرحمن الصدٌق 153

 فج عطان انحاء جسمهشظاٌا فً  30 عبد الرحمن المٌثالً 154

 حدة بعدة جروح متفرقة - عبد الرحمن حسٌن الحبابً 155

 فج عطان جرح فً الٌد الٌمنً 23 عبد الرحمن محمد الهمدانً 156

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 31 عبد الروؤف حٌدرة الحسن 157

 فج عطان شظٌة فً الراس 50 عبد الرؤوف بن برٌك 158

 فج عطان جروح خفٌفة 33 غانمعبد السالم  159

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 35 عبد العزٌز احمد البقش 160
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 30صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 فج عطان الساق االٌمنشظٌة فً  11 عبد العزٌز احمد محمد عامر 161

 فج عطان جروح خفٌفة 20 عبد الغنً عبد اللطٌف الشجاع 162

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 35 عبد الغنً علً عبد هللا الجرادي 163

 فج عطان شظٌة فً الرجل الٌمنً 30 عبد الغنً قاسم رجب 164

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عبد القادر احمد 165

 حدة بعدة جروح متفرقة 27 عبد الكرٌم قاسم النصٌري 166

 الحً السٌاسً شظاٌا فً انحاء جسمه 55 عبد الكرٌم محمد البكٌر 167

 عطان شظاٌا فً البطن والظهر 21 عبد الكرٌم محمد شرٌف 168

 فج عطان خدوش فً الراس 58 عبد الكرٌم ٌحً البصٌري 169

 فج عطان انحاء جسمه شظاٌا فً 47 عبد هللا احمد سوٌد 170

 حدة بعدة جروح متفرقة 27 عبد هللا الشاكري 171

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عبد هللا حسن غالب 172

 فج عطان شظٌة فً الرجل الٌمنً 60 عبد هللا راجح محمد الصباح 173

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 21 عبد هللا صالح الحماطً 174

 فج عطان جروح خفٌفة 18 عبد هللا صالح الدٌلمً 175

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 عبد هللا صالح علً البشٌري 176

 فج عطان جروح خفٌفة 25 عبد هللا عبد هللا الشرفً 177

 المصباحً شظٌة فً الظهر 53 عبد هللا عبده احمد السٌاغً 178

 حدة متفرقةبعدة جروح  26 عبد هللا عثمان علً 179

 فج عطان كسر فً الٌد الٌمنً 37 عبد هللا علً الحٌف 180

 حدة بعدة جروح متفرقة 28 عبد هللا علً محمد الحٌث 181

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 22 عبد هللا علً محمد المحاقري 182

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 34 عبد هللا غالب المبدي 183

 شمٌلة شظاٌا فً انحاء جسمه 45 الكمٌم عبد هللا محمد 184

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 40 عبد هللا محمد المختفً 185

 شارع الزبٌري شظاٌا فً الراس 10 عبد الملك منصور المنتصر 186

 حدة بعدة جروح متفرقة 28 عبد الواحد حمٌد غزوان 187

 عطانفج  شظاٌا فً انحاء جسمه - عبد الوهاب الجحدري 188

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عبد الوهاب الجحدري 189

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عبد الوهاب القاضً 190

 فج عطان جرح فً الراس 13 عبد الوهاب مجٌب الخوالنً 191

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عبده حمود احمد الحصبانً 192

 فج عطان والٌد الٌمنً فً الرقبة جرح  65 عتٌقة صالح الزبٌري 193

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عثمان احمد الحلحلً 194

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 24 عدنان حسٌن علً محمد البدري 195

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 عدنان محمد قاسم الشمٌري 196

 فج عطان جروح خفٌفة 55 عز الدٌن السروري 197

 حدة بعدة جروح متفرقة 45 عسكر حسٌن الظاهري 198

 فج عطان جروح فً الراس وضربة فً الٌد الٌمنً 20 عصام احمد عبده النهاري 199

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - عصام سٌف فارع 200
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 31صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 انصذتتببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة 
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 فج عطان جروح خفٌفة 20 عصام عبد هللا المسوري 201

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 38 عصام محمد شرف الدٌن 202

 حدة بعدة جروح متفرقة 40 علً احمد الساري 203

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - علً احمد صالح نشوان 204

 فج عطان جرح فً الراس 18 علً سعٌد اسماعٌل الزٌزعً 205

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 35 علً عبد الحمٌد نصر العمرانً 206

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 20 علً محمد احمد العطانً 207

 حدة بعدة جروح متفرقة 45 علً محمد العطانً 208

 عطان انحاء جسمهشظاٌا فً  45 علً محمد صالح العرٌقً 209

 فج عطان جروح خفٌفة - علً محمد عبد الرب 210

 شارع جمال جرح قطعً فً الراس 24 علً محمد عوضه 211

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 45 علً مسعد الهمدانً 212

 عطان فً جسمه  شظاٌا 24 علً مصلح احمد صالح البرٌمً 213

 حدة متفرقةبعدة جروح  27 علً مصلح الرٌمً 214

 حدة بعدة جروح متفرقة 30  علً مطهر 215

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 علً ناصر حمود الغربانً 216

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 عماد عادل عبد العزٌز العزعزي 217

 حدة بعدة جروح متفرقة 25 عمار عادل عبده 218

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 عمار عبد هللا محمد المخالفً 219

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - (اثٌوبً الجنسٌة)عمر شمال  220

 عطان سحجات فً الوجه و كدمات تحت العٌن الٌمنً 27 عمر محمد شمال 221

 فج عطان رضوض فً الظهر 20 عمرو نبٌل حسٌن جاللة 222

 فج عطان سحجة فً قدمة اشهر 6 عٌان حمزة علً 223

 حدة بعدة جروح متفرقة 2 عٌسً علً احمد الساري 224

 فج عطان ضربة فً الراس - غالب العامري 225

 حدة بعدة جروح متفرقة 25 فارس صالح الصادق 226

 عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 20 فاروق علً عبد هللا النوعه 227

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 45 فاطمة عثمان ادم 228

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - (اثٌوبٌة الجنسٌة)فاطمة محمد  229

 فج عطان شظاٌا فً االنف والفم 20 (اثٌوبٌة الجنسٌة)فاطمة محمد دٌما  230

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 14 فاطمة ناصر صالح السالمً 231

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - فتح محمد سالم الحمادي 232

 عطان شظاٌا فً الٌد الٌسرى + الرجل الٌسرى 31 محمد سالم الحماديفتح  233

 فج عطان رضوض فً الصدر 29 فتحً محمد احمد القدسً 234

 فج عطان شظاٌا فً الوجه 67 فراص حمود الهجري 235

 عطان شظاٌا فً الجسم 17 فرج انور ربعة 236

 عطانفج  شظاٌا فً انحاء جسمه 30 فرحه احمد حسٌن جرعون 237

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 24 فواز صالح الملٌكً 238

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - فواز صالح الملٌكً 239

 السنٌنة جروح فً الراس 38 فوزي محمد عبده الصلوي 240
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 32صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 فج عطان إصابات متفرقة 60 فؤاد المطري 241

 فج عطان شظٌة فً الفخذ األٌمن 18 فؤاد ضٌف هللا محمد الوادعً 242

 فج عطان جروح خفٌفة 20 فٌجً العطاء احمد ٌحً 243

 حدة بعدة جروح متفرقة 22 فٌصل قاٌد البرٌهً 244

 حدة بعدة جروح متفرقة 35 القرشًالرا فٌصل  245

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 34 لطف احمد علً شاكر 246

 فج عطان جرح قطعً فً الوجه 30 لقاء عبد الرحمن قاسم ابراهٌم 247

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 41 لمٌاء عبد العزٌز شكٌر 248

 حدة الٌسرىشظٌة فً الظهر والٌد  31 ماجد عبد الرحمن الذرة 249

 فج عطان شظٌة فً الظهر 31 ماجد عبد الرحمن محسن إسماعٌل 250

 فج عطان رضوض فً الصدر 27 ماجد محمد محمد الرصاص 251

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 45 ماجدة شجاع الدٌن 252

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - مالك خالد ٌحً الرٌمً 253

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - الجحدريمامون عبد الوهاب  254

 حدة بعدة جروح متفرقة 24 مامون محمد ٌوسف 255

 حدة بعدة جروح متفرقة 30 (فلسطٌنً الجنسٌة) مامون محمد ٌوسف ابو خاطر 256

 حدة بعدة جروح متفرقة 20 (نٌجٌري الجنسٌة)مانٌول موكو  257

 حدة جروح متفرقةبعدة  28 (نٌجٌري الجنسٌة)ماٌك تولً  258

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 مجاهد صالح عبد هللا سعد 259

 فج عطان كسر فً الرجل الٌمنً 40 محسن علً زٌد الجرادي 260

 فج عطان  سحجة تحت العٌن وتورم والقدم الٌمنً 33 محسن علً فارع 261

 فج عطان الٌسرىجرح فً الراس وكسر فً الرجل  29 محفوظ صالح احمد عبده 262

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 6 محمد ابراهٌم قاٌد 263

 حدة بعدة جروح متفرقة 25 محمد احمد االشول 264

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - محمد احمد االنسً 265

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 21 محمد احمد الحمٌري 266

 فج عطان انحاء جسمهشظاٌا فً  21 محمد احمد العطانً  267

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 محمد احمد القوطاري 268

 فج عطان شظٌة فً الراس والٌد الٌمنً 50 محمد احمد صالح االشول 269

 فج عطان جروح خفٌفة 27 محمد احمد قاسم 270

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 24 محمد امٌن عبده محسن 271

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 21 البدريمحمد حسٌن علً  272

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 19 محمد طاهر احمد عبده 273

 جولة عصر شظاٌا فً انحاء جسمه 34 محمد عبد الحمٌد علوش 274

 حدة شظٌة فً البطن 18 محمد عبد القادر الدهمش 275

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 18 محمد عبد هللا محمد المختفً 276

 فج عطان شظٌة فً ساق الرجل الٌسرى والٌمنً 31 محمد عبده التركً 277

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 18 الخوالنً  محمد علً 278

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 13 محمد عمر صالح سالم 279

 فج عطان اختناق 50 محمد عمر صالح عبده 280
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 33صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذتتببع امسبء اجلزدً  
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 27 محمد قاٌد عالو 281

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 22 محمد قٌس عبد الواحد ثابت 282

 فج عطان جسمهشظاٌا فً انحاء  17 محمد ماجد عامر 283

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 22 محمد محمد احمد العطانً 284

 حدة جرح فً الراس 22 محمد محمد الجرمل 285

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 18 محمد محمد عباس الشمٌري 286

 حدة بعدة جروح متفرقة 20 محمد محمد غالب الصلوي 287

 فج عطان شظٌة فً الراس 34 محمد منصور علً الرازحً 288

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 32 محمد مهدي محمد المختاري 289

 شارع الكلٌة شظاٌا فً انحاء جسمه 20 محمد نبٌل عثمان البكري 290

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 محمد ٌحً النقٌب 291

 عطانفج  خدوش فً الساعد االٌسر 23 محمود محمد ثابت الصلوي 292

 عطان شظٌة فً الراس 27 محمود ٌحً الحجازي 293

 فج عطان  جرح فً الظهر  33 مراد سالم جحزة 294

 حدة بعدة جروح متفرقة - مراد محمد زٌد 295

 حدة بعدة جروح متفرقة 30 مراد هادي مجمل 296

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 14 مروة نبٌل عبد الصمد 297

 حدة بعدة جروح متفرقة 15 هللا قدار معاذ سالم عبد 298

 المصباحى شظٌة فً الراس 43 مقبل ناجً محمد المزاد 299

 حدة بعدة جروح متفرقة 5 مالك صادق الشرعبً 300

 شظاٌا فً انحاء جسمه - منصور عبد القوي الشوٌع 301
 فج عطان جروح خفٌفة 8 منٌر حمزة علً عبد هللا 302 

 فج عطان شظٌة فً الراس 30 المقرمًمنٌر صالح قاسم  303

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 منٌر عبد االله شمسان 304

 حدة بعدة جروح متفرقة 3 منٌر علً احمد الساري 305

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 منٌر ناجً علً الحنشلً 306

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 21 منٌر ناصر جمعان 307

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - منٌرة قمر اثٌوبٌة الجنسٌة 308

 عطان شظٌة فً الرجل الٌسرى 22 (اثٌوبٌة الجنسٌة)منٌرة قمر عباس  309

 فج عطان جرح فً الراس 28 مهدي محمد اسماعٌل مغلس 310

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - مهدي محمد سعد 311

 فج عطان جروح خفٌفة 22 مهدي محمد سعٌد الحمادي 312

 حدة بعدة جروح متفرقة 24 موسً ردمان القباطً 313

 حدة بعدة جروح متفرقة 5 موسً علً احمد الساري 314

 فج عطان جرح فً الراس 25 (نٌجٌري الجنسٌة)مٌت الطوتً  315

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - (اثٌوبً الجنسٌة)ناصر شرٌف  316

 حدة بعدة جروح متفرقة - ناصر عبده شروق 317

 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - ناصر محمد خالد 318

 فج عطان جروح خفٌفة 2 ناصرشرف الدٌن 319

 حدة بعدة جروح متفرقة 25 نبٌل اسامة بامشموس 320
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 34صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 تببع امسبء اجلزدً  ادلصببني  بسبب   دسب  تصزيخ وادصبئيت وسارة  انذاخهيت ووسارة انصذت
 الواقعةمكان  نوع اإلصابة العمر االسم م

 الجندول جرح فً الراس 40 نبٌل العزي الحرٌبً 321
 فج عطان جرح فً الصدر والوجة 45 نبٌل عبد الحبٌب النقٌب 322
 فج عطان شظاٌا فً الراس 30 نبٌل علً الراعً 323
 فج عطان جرح فً الراس 9 نجم الدٌن فهد العمرانً 324
 فج عطان شظاٌا فً الجسم 27 الخوالنًنجم عبد الوهاب  325
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 40 نجٌب علً حمود مصلح 326
 فج عطان شظٌة فً الوجة 16 نسٌم محمد الخالدي 327
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 20 نشوان حسٌن علً البدري 328
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 37 نصر صالح زواٌة 329
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - ٌحً حسٌن راجحنصر  330
 فج عطان شظاٌا فً الجسم 58 نور الدٌن علً عبد هللا المقبولً 331
 الحً السٌاسً شظاٌا فً انحاء جسمه 45 نور الدٌن علً علً مقبول 332
 حدة بعدة جروح متفرقة 22 هاشم محمد الحوثً 333
 عطان زجاج فً الرجل الٌمنً والٌسرى 18 هاشم هائل احمد عبدة الصلوي 334
 عطان  شظٌة فً الرجل الٌمنً  25 علً محمد عبد هللا العلوي  هانً 335
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - هانً محمد عمر 336
 شارع جمال جرح قطعً فً ساعد الٌد الٌمنً 13 هائل محمد القرشً 337
 حدة بعدة جروح متفرقة 3 هدٌل صادق الشرعبً 338
 فج عطان جرح فً الراس - هشام حمود فرحان 339
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 40 هاللة جنٌن صالح شعالن 340
 حدة بعدة جروح متفرقة 40 هناء حسٌن علً حسٌن 341
 فج عطان جروح خفٌفة 5 هندٌة حمزة علً عبد هللا 342
 حدة شظاٌا فً انحاء جسمه 20 هٌثم احمد شٌبان 343
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - هٌثم الحجزي 344
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 30 واثق سلطان محمد قاسم 345
 فج عطان جرح قطعً فً الكف االٌمن 25 وائل عبد الرقٌب عبد الرحمن احمد 346
 فج عطان شظٌة فً الكتف االٌمن 24 وائل عبد هللا ناصر التمٌم 347
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 وجدي عبده محمد 348
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 28 وحٌد علً مهدي الرٌمً 349
 حدة بعدة جروح متفرقة 2 وسٌم صادق الشرعبً 350
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 25 ولٌد عبد ربة الشارقة 351
 صافر شركة  والظهر   جرح فً الرجل الٌسرى 29 ولٌد محمد حسن البٌضانً 352
 فج عطان  جرح فً الراس 27 ٌاسر ثابت عوض 353
   شظاٌا فً انحاء جسمه 42 ٌاسٌن محمد الحكٌمً 354
 حدة شظٌة فً الراس 23 ٌحً ابراهٌم سلٌمان 355
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه - ٌحً احمد السماحً 356
 حدة بعدة جروح متفرقة 26 ٌحً عبد هللا وهبان 357
 فج عطان شظاٌا فً الٌد الٌسرى 28 محمد حسن حزمانٌحً  358
 حدة بعدة جروح متفرقة 30 ٌحً محمد عامر 359
 فج عطان كسر فً ساقه االٌمن 30 ٌحً محمد عامر 360
 فج عطان جروح خفٌفة 30 ٌحً نجٌب مبروك 361
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 7 محمد محمد نصٌح  ٌوسف 362
 فج عطان سحجة فً الركبة الٌسرى 34 ٌوسف احمد عبد هللا محمد العزعزي 363
 فج عطان شظاٌا فً انحاء جسمه 17 ٌوسف هاشم البعدانً 364

 

  



 

 

 TheLegalCenter148@gmail.com :mail-E 00967777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

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

 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 35صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (5هذك رلى )ادل
 صىر  بعض ادلُبسل وادلُشئبث ادلذَيت انتي تذيزث َتيجت لصف انسعىديت وحتبنفهب 

 عهً يُطمت فج عطبٌ

    
متر تقريبًا مما يثبت أن  300التي دمرتها صواريخ الطيران السعودي وتحالفه والتي تبعد عن منطقة القصف قرية عطان األثرية 

 منطقة القصف منطقة آهمة بالسكان

    
منازل مدنٌة تبعد المنطقة التً قصفها وهو الجبل الذي 

متر وبعد هذه المنازل ٌوجد  51ٌظهر خلف المنازل مسافة 
 لمدٌنة التً تدمرت كلٌاً أو جزئٌاً المئات من المنازل ا

منازل مدنٌة تحٌط بالجبل الذي تم قصفه مما ٌثبت أن  
 السعودٌة والتحالف قصفت أحٌاء سكنٌة آهلة بالمدنٌٌن

    
كلٌو لحقها الدمار الكلً والجزئً بسبب قصف السعودٌة وتحالفها على هذه  3القصف بحوالً منطقة عن منازل مدنٌة تبعد 

المنطقة اآلهلة بالسكان المدنٌٌن وتثبت هذه الصور أن السعودٌة والتحالف لن تتخذ اإلجراءات الوقائٌة وفقاً للمبادئ الدولٌة 
 لتجنب المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة.  
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 36صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

    
كٌلو عن جبل عطان الذي تم قصفه من قبل السعودٌة وتحالفها وتعتبر هذه الجامعة وغٌرها  5.5عد حوالً جامعات خاصة تب

 ضمن حً عطان المأهول بالسكان

    
كثٌر من المدارس الحكومٌة أو التابعة للقطاع الخاص 

تضررت كلٌاً بسبب القصف ومن هذه المدرسة التً تبعد 
 ر. كٌلو مت 5عن مركز القصف حوالً 

شركات تجارٌة كانت عرضة للدمار فً حً عطان الذي  
ٌعتبر من األحٌاء الحاضنة لمئات الشركات التجارٌة 

والسفارات الدبلوماسٌة، هذه الشركة مثاالً على ذلك والتً 
كٌلو متر عن مركز القصف وقد شاهدنا  5تبعد حوالً 

فٌها من الداخل وجود ثقوب فً سقف هذا المبنى مع أن 
 من المبانً الحدٌثة المعمورة بالخرسانة المبنى

    
منازل شعبٌة كانت عرضة للدمار ومنها هذٌن المنزلٌن الذي ٌظهر أحدهما أنه ُدمر كلٌاً واآلخر جزئٌاً وجوار المنزل الذي 

كٌلو متر والدمار فً هذا  4وتقع هذه المنازل فً حً ٌبعد عن مركز القصف حوالً  تدمر قتل الطفل محمد سٌف الجاٌفً
ٌُعد شاهداً حٌاً على القوة االنفجارٌة للقنابل والصوارٌخ التً استخدمتها السعودٌة وتحالفها فً قصف جبل عطان  الحً 

 المؤهول بالمدنٌٌن.
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 37صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

    
 

     

 كٌلو متر  2صور لمراكز ومخازن ومحالت تجارٌة تبعد عن مركز االنفجار أكثر من 
 

    

 كٌلو من مركز القصف 2مبنى وزارة النفط والمعادن الذي تضرر بسبب قصف جبل عطان وٌقع هذا المبنى على مسافة 

 

 عطانحً فً  امنازلهبعد أن انهارت  مصارف مٌاه األمطارفً أُسر تسكن 
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 ادلزكش انمبَىَي نهذمىق وانتًُيت

 38صفحة 

 أمانة العاصمة  –عطان  فج منطقةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

- 

    

     

 

أفادنا شهود عٌان بأنها من  حٌث بعض الشظاٌا والقنابل التً وثقها المركز فً الكثٌر من المنازل التً أصابها القصف فً حً عطان
 مخلفات ومقذوفات االنفجار الذي حصل فً جبل عطان بسبب قصف السعودٌة وتحالفها
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