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 املزكش الماًىًي للحمىق والتٌوية

 1صفحة 

 محافظة إب  -قصف المدنيين في مديرية يريم  –تقرير حقوقي 

 مكــــان الواقعة :
ة ثالث، الغارات الجوية استيدفت  كم  (160) مديرية يريم التابعة لمحافظة إب والتي تبعد عن العاصمة صنعاء

 . آىمة بالسكان و المنشآت المدنية والتجارية متفرقة أماكن

جنوب في  ( وتقعباب الضورين )سمى تي استيدفيا طيران التحالف السعودي بغاراتو تال ىولال  المنطقة -1
وفييا عدد  ،يينوىي عبارة عن منطقة سكنية لممدن( متر مربع، 500وتبمغ مساحتيا ) ،غرب مدينة يريم

 .ت الخدمية المدنيةآمن المنش

 )كتاب( بعدتو  ،مدينة إببيريم العام الذي يربط مدينة  طريقالعمى  ( وتقعكتاب  )سمى ت يةالثان المنطقة -2
تجارية وبعض المحالت ىي مكونة من عدد من الو  ات،ثالثة كيمومتر ب (باب الضورين) ىولال  المنطقةعن 

 .(محطة القادري)وقود تسمى لممحطة  المدنية، ويوجد بيا المساكن
وتبعد مسافة  (محطة ثوابة)وقود تسمى القصف عبارة عن محطة لتعبئة لم تعرضت المنطقة الثالثة التي -3

  (.محطة القادري)عن  فقط متر (200)
 في الطريق الرابط بين يريم وكتاب قصفت ناقمة تجارية محممة بمواد غذائية عبارة عن ألبان )زبادي( .  -4

 . بعد منتصف الميل 2 : الساعة  الشهاى
 م31/3/2015 الموافق الثالثاء التاريخ :

أحياء سكنية الطيران الحربي التابع لمسعودية وتحالفها عمى جوي من قبل  قصف صاروخيطثيعة الىالعة : 
 ومحطات وقود وناقالت تجارية وسقوط  ضحايا ودمار بالمنطقة .

وهي  -التحالف السعودي لحرب اليمن-المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معها جهة االًتهان: 
 ()اإلمارات , الكويت, قطر, البحرين, مصر, السودان, تركيا, األردن,

 :  وصف الىالعة
م شنت طائرات التحالف السعودي عدة غارات استيدفت 31/3/2015 الموافق من يوم الثالثاء الميلبعد منتصف 

بصواريخيا مناطق مدنية في مديرية يريم التابعة لمحافظة إب الواقعة بين الطريق المؤدي من العاصمة صنعاء الى 
ي عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين ( كم، وقد خمف القصف الجو 160مدينة تعز، وتبعد يريم عن العاصمة صنعاء )

وأضرارًا مادية كبيرة، حيث طال القصف المنازل السكنية ومحطات الوقود وناقالت البضائع التجارية، الطائرات 
قصفت في البداية ناقمة محممة بالمواد الغذائية )ألبان وزبادي( عمى الطريق العام، ثم قصفت ناقمة محممة بالغاز 

وقفة وسط حي سكني في مدينة يريم يسمى )باب الضورين( وقد تسبب االنفجار الكبير لمناقمة المنزلي كانت مت
الذي ُسمع صوتو من مناطق بعيدة عن مكان وقوعو في انفجار كبير آخر كان ناتجًا عن احتراق محل لبيع 

رة عن حريق ىائل أدى إلى اسطوانات الغاز المنزلي كانت الناقمة متوقفة أمامو، وقد أسفرت تمك اإلنفجارات الكبي
سقوط العديد من الضحايا محترقين غالبيتيم من سكان المنازل القريبة من مكان االنفجارات، وقد احترقت جثث 
القتمى وتفحمت، فيما أصيب آخرون بحروق بميغة أغمبيم حالتيم خطيرة، وحمول دمار كبير وحريق ببعض المنازل 
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 املزكش الماًىًي للحمىق والتٌوية

 2صفحة 

 محافظة إب  -قصف المدنيين في مديرية يريم  –تقرير حقوقي 

تالف عدد من المزارع الخاصة بأىالي وما فييا من أثاث وممتمكات مادية، ك ذلك أدى إلى احتراق بعض السيارات وا 
 المنطقة.

لم تكتف الطائرات السعودية بتمك الكارثة، حيث استمرت بالتحميق في اجواء يريم، وبعد أقل من نصف ساعة عمى 
جد ثالث ناقالت لموقود تابعة اإلنفجار الول قامت تمك الطائرات بقصف )محطة القادري( لممشتقات النفطية أثناء توا

 ليا كانت متوقفة بداخميا ما أدى إلى احتراق الناقالت وتدمير المحطة.

( متر، وكانت بيا أربع ناقالت 200كما قصفت الطائرات )محطة ثوابة( التي تبعد عن )محطة القادري( بحوالي )
لى المحطة. وقود تابعة ليا متعطمة عن العمل بسبب عدم توفر المشتقات النفطية ب شركة النفط لتقوم بنقميا من وا 

ونتج عن استيداف محطتي الوقود )بترول+ديزل( انفجار الناقالت النفطية محدثة انفجارًا ىائاًل ىز المنطقة مخمفًا 
( ناقالت 7ضحايا بشرية ما بين قتمى ومصابين، وأضرار مادية جسيمة متمثمة في تدمير بنى المحطتين، وتمف )

ر واحتراق العديد من المنازل وحرق ما فييا من أثاثيا وممتمكات، وتمف سيارات وممتمكات مادية نفطية، وتدمي
أخرى خاصة بالسكان المدنيين. وقد عانى الىالي بسبب عدم قدرتيم عمى إسعاف الضحايا فور إصابتيم لعدم 

مثل ىذا النوع من اإلصابات، إذ أن وجود وقود لمسيارات ولن المستشفى الوحيد الذي بالمنطقة غير مؤىل الستقبال 
 غالبية اإلصابات كانت )حروق من الدرجة الولى(. 

وقد القت ىذه االنتياكات استنكارًا واسعًا عمى المستويين المحمي والدولي باعتبارىا استيدافًا واضحًا لممدنيين  
 مدنية.الولألعيان 

قالت بأن تمك المحطات والناقالت كانت تزود المقاتمين السعودية بررت قياميا باستيدافيا محطات الوقود والنا-
 بالوقود، وىو ما لم نجد لو شاىدًا في المنطقة ومحيطيا.

مواطنون من أىالي المنطقة أكدوا أن المحطتين كانتا فارغتين من الوقود بسبب الحصار الذي فرضتو السعودية  -
متوقفة بسبب ذلك، باإلضافة إلى عدم وجود مادة الديزل عمى اليمن، وأن الناقالت التي في المحطتين كانت 

المخصصة لتشغيل الناقالت. وأما الناقمة التي كانت محممو بالغاز فقد كانت محممة بحصة أىالي مديرية يريم من 
الغاز المنزلي ولم تكن تستخدم عسكريًا، كما أكد الشيود عدم وجود أي موقع عسكرية بالقرب من المناطق التي 

 ت من قبل الطائرات الحربية.قصف

املزكش الماًىًي وثك حاالت المتل واإلصاتات واألضزار تشهادات الشهىد وإفادات اهايل الضحايا وافادات 
 زمسية.الاملصاتني والصىر الفىتىغزافية والفيديى والتماريز الطثية واملستٌدات 

 بابناقمة الغاز متوقفة فيو والمسمى )كما وثق المركز الدمار الذي ألحقو القصف بالحي الذي كانت  -1
 وقد أسفر القصف والتجارية في الحي السكنية المنشئات  من لحقت بعدد حيث وجدنا الضرار قد الضورين(

 احتراق تسعة ، بينيم العديد من الطفال والنساء، باإلضافة إلى آخرين مقتل العديد من المدنيين واصابة عن
محالت  تسعة من االىالي وما تحويو من ممتمكات، كما دمر القصف أكثرمنازل ىي ومن بداخميا من 
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 محافظة إب  -قصف المدنيين في مديرية يريم  –تقرير حقوقي 

 متوسطة نقل شاحنات إضافة إلى أربع (غاز قاطرة) كبيرة تجارية، وتسبب في احتراق ناقمة غاز ومنشآت
 . وصغيرة

إثر التي ُقصفت فييا )محطة القادري( وجدنا ان المحطة دمرت بنيتيا كميًا ، وسقط عمى  )كتاب( في منطقة -2
 شاحنات صغيرة (3)وعدد  ناقالت لموقود ثالث القصف العديد من المدنيين بين قتيل وجريح، كما احترقت

 لممحطة. المالصق المبنى في التجارية المحالت كافة احتراق شاىدنا كما جوار المحطة، واقفو كانت

 التابعة لشخص يسمى )ناجي ثوابة( والتي تبعد الوقود( لتعبئة وفي القصف الذي تعرضت لو )محطة ثوابة  -5
والمباني التابعة  المحطة الول شاىدناىا وقد ُدمرت واحترقت بالكامل مع مرافقيا عن متر (200) مسافة

 المحطة، وبالقرب من بداخل عام وسيارات خاصة محترقة نقل وسائل ليا نتيجة لمقصف، وشاىدنا بقايا
 في تقع التي التجارية المحالت عدد من ىدناىا وىي محترقة، كما احترقت( شا4وقود عددىا ) نقل وقاطرات
غذائية وبضائع، كما وجدنا سيارة  مواد من فييا ما كل وتمف احترق لممحطة التابع لممبنى الرضي الطابق

والذي تبين أنو تفحم بداخميا وأصيب كل  )الحبيشي( يسمى شخصاً  تتبع محروقة( ىايموكس)نقل صغيرة 
 كان بجواره.من 

الطائرات قد  كميًا مع ما بداخميا كانت وتالفة محترقة( وزبادي ثالجة نقل ألبان)وجدنا ناقمة مواد غذائية   -6
 وباالرض الرئيسي الخط بجوار الترابية الحفر من عدداً  وجدنا الناقمة ىذه أمتار من بعد قصفتيا، وعمى

 لمطريق. المجاورة الزراعية

ن المنطقة التي استيدفيا الطيران السعودي ومحيطيا ما اذا كانت فييا مواقع أو المركز القانوني تحقق م -7
نما ىي عبارة عن منطقة سكانية وتجارية آىمة  منشآت أو قوات عسكرية فمم نجد أي شيء من ذلك، وا 
بالمدنيين، االمر الذي يشير الى أن قوات التحالف قد استيدفت مدنيين واعيان مدنية مباشرة دون أي 

رر، وىو ما يعد خرقًا لمقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول االضافي االول وتمثل جريمة مب
 حرب ضد المدنيين يعاقب عمييا القانون الدولي واالنساني.

وبمغ عدد  ،قام بتوثيق جميع الحاالت التي قتمت  بسبب القصف والتي وجدنا معظم جثثيم متفحمة املركز القانوني
( نساء ،وبمغ عدد الجرحى 3( أطفال و )9( مدنيًا بينيم )32المدنيين الذي قتموا في مديرية يريم في ىذا اليوم )

 ( امراءة .11( اطفال و)7( مدنياُ البعض منيم اصابتو خطيرة ويوجد بين الجرحى )81)

أخذ الصور الجرحى المصابين و جميع الضحايا من  حاالت وتوثيق ،افادات اسر الضحايا كما قمنا بتوثيق
جميع المنازل والمحالت التجارية  حاالت توثيق، و شيود عيان من اىالي المنطقةشيادات توثيق ، و يمالفوتوغرافية ل

 .  وافادات مالكيا و المتضررة بالفيديو والصور الفوتوغرافيةأومحطات الوقود والناقالت والسيارات المدمرة 
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 4صفحة 

 محافظة إب  -قصف المدنيين في مديرية يريم  –تقرير حقوقي 

أفادوا بأن طيران السعودية وحمفائيا  قام بقصف ناقمة محممة بمادة الغاز  :عٌان واهالً الضحاٌا وجرحى شهود -
المنزلي في منطقة حارة )باب الضورين( ما ادى الى انفجار الناقمة واحتراق المنازل المجاورة ليا بمن فييا من 

سبب القصف في انفجار محل لبيع اسطوانات الغاز السكان اطفااًل ونساء ورجااًل مع أثاثيم وممتمكاتيم، كما ت
المنزلي في المنطقة ما أدى الى مقتل العديد من سكان المنطقة واصابة آخرين بحروق، كما قامت الطائرات التي 
كانت تحمق عمى مستويات منخفضة بقصف ناقمة تجارية محممة بمواد غذائية )زبادي( وقصف )محطة القادري( 

( متر ما أدى الى تدميرىا 200الت وقود، وقصف )محطة ثوابة( لممحروقات الني تبعد عنيا )وبجوارىا ثالث ناق
واحراق أربع ناقالت وقود تابعة ليا. وقد تسبب قصف ىذه المنشآت في حريق جميع المنازل والسكان والمحالت 

 التجارية والسيارات المحيطة بيا .

المستشفى الجميوري بصنعاء اكدوا بانيم استقبموا جثثًا محترقة اطباء في مستشفى الشفاء في مدينة ذمار وفي  -
بشكل كامل لبعض الضحايا، باإلضافة إلى عشرات الضحايا المصابين بحروق متفاوتة الشدة بسبب القصف الجوي 

 من طائرات السعودية وحمفائيا.

وقد قمنا بتوثيق جميع تمك الضحايا التي اسعفت الى المستشفى الجميوري بصنعاء كانت حالتيا خطرة وحرجة 
 الحاالت في المستشفى.

نعتبر ىذه الوقائع جرائم يعاقب عمييا القانون الوطني والدولي. وندعو النيابة العامة والجيات : املركز القانوني 
ذات االختصاص الى سرعة التحقيق ومحاسبة المتورطين في ىذه الجرائم مع االحتفاظ بحقوق الضحايا 

 االنتصاف  .والمتضررين في 

ونعبر عن قمقنا الشديد من الحالة المأساوية التي تواجييا المستشفيات والمرضى نتيجة لنقص االدوية والمشتقات 
النفطية المر الذي يمنع المستشفيات من استقبال الحاالت الحرجة التي تتعرض ليجمات الطائرات وتستدعي تدخاًل 

 . طبيًا سريعًا وفاعاًل وعاجالً 
 

 ق الخاصة بالتقريرالمالح

 رجال(.-نساء-(اسماء وبيانات وصورومقاطع فيديو لمقتمى والجثث المحترقة )اطفال1الممحق رقم) -1
 ( اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو لممصابين.2الممحق رقم ) -2
 ( بيانات وصور ومقاطع فيديو لممنازل والمحطات والناقالت والسيارات التي تدمرت وتضررت.3الممحق رقم ) -3
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 (1امللحك رلن)
 امساء وتياًات وصىر تعض المتلى يف  الىالعة  ًتيجة لصف السعىدية وحتالفها

  رجاء  محمد صالح الجحافي  اسم الضحٌة :

 سنة )طفله ( 23 العمـــر:

 قتمت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

  سارة ياسر صالح الجحافي  اسم الضحٌة :

 سنة )طفله ( 25 العمـــر:

 قتمت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

  سلطان ابراهيم محمد  اسم الضحٌة :

 سنة )ذكر   ( 31 العمـــر:

 قتمت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

 

  سمية صالح الجحــافي  اسم الضحٌة :

 سنة )طفله ( 24 العمـــر:

 قتمت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 
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  شيماء عبدالجبار احمد عوض  اسم الضحٌة :

 سنة)انثى ( 32 العمـــر:

 قتمت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

  صالح راجح علي الجحافي اسم الضحٌة :

 سنة )مسن ( 76 العمـــر:

 قتل   بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي         االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

 عبدهللا حسن منصور البعداني  اسم الضحٌة :

 

 )ذكر(سنة  47 العمـــر:

 قتل  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي  االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

  عدنان محمد حمود نصاري اسم الضحٌة :

 سنة )ذكر ( 45 العمـــر:

 قتل   بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي    االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 
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  فايز علي ناجي ابو قشه  اسم الضحٌة :

 سنة )ذكر (31 العمـــر:

 قتل   بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي     االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها   االنتهاكجهة 

 

 

   اسم الضحٌة :

 طفل العمـــر:

 تفحمت جثتو بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي    االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

 

   اسم الضحٌة :

 عاماً )ذكر( 31 العمـــر:

 تفحمت جثتو بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي    االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

   اسم الضحٌة :

 طفل العمـــر:

 تفحمت جثتة بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي    االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  االنتهاكمكان 

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 
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مالحظةالتاريخ اليوم مكان الواقعةالمحافظةالحالة العمر النوعاإلسم م

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلسنةطفلسنان علً أحمد 1 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلسنةطفلشٌماء عبده حمٌد العماري2 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلسنةطفلعماده  ٌاسر عبده العماري3 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل4طفلحنان محمد عبدالحمٌد العماري4 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل6طفلرقٌة عدنان محمد نصاري 5 31/03/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبقتٌل11طفلرجاء محمد صالح  الجحافً 6 01/04/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبقتٌل13طفلسمٌة صالح الجحاف7ً 01/04/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبقتٌل14طفلسارة ٌاسر الجحاف8ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل14طفلسهٌل محمد الحكٌم9 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل18انثىشٌماء عبدالجبارعوض10 31/03/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبقتٌل20ذكرسلطان ابراهٌم محمد11 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل20ذكرشمسان زٌد الطوٌل 12 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل20ذكرصدام عمر علً األهدل13 31/03/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبقتٌل20ذكرفاٌز علً ناجً ابو قشه 14 01/04/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل25انثىلبنان علً الحاج15 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل25ذكرٌاسر عبدة احمد العماري 16 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل26انثىخلودهاجر محمد  االشرم 17 31/03/2015ال

بعدان18ً ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل26ذكرعبدهللا حسن منصور ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل28ذكرعمر محمد حمود نصاري 19 31/03/2015ال

قحم20 ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل28ذكرمجٌب ٌحٌى علً ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل28ذكرمحمد سعٌد حفظ هللا السماوي 21 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل30ذكرأمٌن عبده علً الحكٌم22ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل30ذكرسلطان ضبعان 23 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل30ذكرعبده عثمان المحالفً 24 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل30ذكرعماد خالد الحكٌم25 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل30ذكرعماد عثمان سرحان  المخالف26ً 31/03/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبقتٌل34ذكرعدنان محمد حمود  نصاري27 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌل65ذكرصالح راجح الجحاف28ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلذكرالحبٌش29ً تفحم داخل سٌارته  هٌلوكس31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلذكرعلً حمود العماري30 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلذكرماجد أمٌن ثابت 31 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبقتٌلذكرناجً مصلح الضراب32 31/03/2015ال

 

 كشف تأمساء وتياًات  مجيع الضحايا الذيي لتلىا تسثة لصف الطرياى احلزتي للسعىدية    
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 (2امللحك رلن )
 31/3/2112تعض  الضحايا الذيي اصيثىا يف  لصف هديٌة يزين تتاريخ 

 

 

   

 

 

  دعاء  عبدالملك الدعوس اسم الضحٌة :

 )طفله(سنوات  7 العمـــر:

 احترق اجزاء مختمفو من جسميا بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي   االنتهاك

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

  العماري عبده محمد وسيم اسم الضحٌة :

 سنوات )طفل 7 العمـــر:

ويدية واجزاء اخرى في جسمو بسبب القصف الصاروخي جية اصيب بحروق في و  االنتهاك
 من الطيران الحربي

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

  عبدهللا صالح راجح الجحافي اسم الضحٌة :

 سنة )طفل( 27 العمـــر:

ورقبتو واجزاء اخرى في جسمة بسبب القصف الصاروخي من الطيران جية اصيب بحروق في و  االنتهاك
 الحربي

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 

  محمد سعد  اللهبي اسم الضحٌة :

 سنة )ذكر( 51 العمـــر:

ورقبتو ويدية واجزاء اخرى في جسمة بسبب القصف الصاروخي جية اصيب بحروق في و  االنتهاك
 من الطيران الحربي

 يريم -محافظة إب  –اليمن  مكان االنتهاك

 42/4/3126 تارٌخ االنتهاك

 السعودٌة وتحالفها  االنتهاكجهة 
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 امساء وتياًات مجيع  املصاتني  تسثة المصف 

 

 

 

المديريةالمحافظة

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق3طفلأحمد عبدالملك الدعوس1 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق6طفلدعاء عبدالملك الدعوس2 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق12طفلسٌناء كهالن3 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق17طفلشهر زاد علً صالح مهدي 4 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق16طفلعبدهللا صالح الجحافً 5 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق4طفلعالء عبدالملك دحان  الدعوس6 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق10طفلمنتصر قاٌد علً العفٌف7 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق20انثىتٌسٌر صالح راجح  الجحاف8ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق19انثىحنان سعد مسرح9 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقانثىدوله صالح مهدي10 31/03/2015ال

جرٌح +حروقانثىسٌناء عبدهللا صالح 11

جرٌح +حروق60انثىفاطمة احمد غالب12

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق60انثىفاطمة أحمد غالب13 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق45انثىفاطمة عبدهللا أبو راس14 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقانثىفاطمة محمد عبدهللا 15 31/03/2015ال

قفر16 ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق50انثىمهدٌة محمد أحمد ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق45انثىهدى صالح عاٌض الصخم17ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق40انثىوحده عبدهللا قاٌد18 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرالعزي دغمر الزاٌدي19 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق25ذكرإبراهٌم عثمان البوت20 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرإبراهٌم عثمان الحمادي21 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرإبراهٌم محمد العماري 22 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرإبراهٌم ٌحٌى الساللً 23 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرأحمد صالح الذٌبان24ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرأحمد صالح بهرز25 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكربدر عبدهللا منصور الجماعً 26 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرجابر البحش 27 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرجعفر المؤٌد28 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق19ذكرحزام محمد29 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرحسٌن الماطوري30 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق70ذكرحسٌن صالح الشام31ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرحسٌن صالح العظة 32 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرخالد علوان راشد سالم33 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكردارس صالح الزاٌدي34 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكردارس محمد الزٌادي35 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرسعٌد عبده سعٌد الحكمً 36 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرسلطان العراس37ً 31/03/2015ال

لهب38ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق35ذكرسلمان صالح  محمد ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرصادق أحمد العنس39ً 31/03/2015ال

وصابً 40 ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق30ذكرصالح سالم ال 31/03/2015ال

التاريخ اليوم
مكان الواقعة

الحالة العمر النوعاإلسم م
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ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرصالح عبدهللا صالح 41 31/03/2015ال

لهب42ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرصالح علً عبدهللا ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرصالح ٌوسف الجحافً 43 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرضٌف هللا الحنك44 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرطارق أحمد العنس45ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرطارق علً الجحافً 46 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرطالب مهدي المطري 47 31/03/2015ال

خالق أحمد العٌان48ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعبدال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعبدالرزاق عبدهللا منصور 49 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعبدالسالم الكحٌل50 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعبدالعزٌز محمد مسعد51 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعبدهللا دهمش مانع52 31/03/2015ال

لهب53ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق37ذكرعبدهللا صالح محمد ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعبدهللا منصور الجماعً 54 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق29ذكرعبدالملك دحان الدعوس55 31/03/2015ال

ثالثاءباب الضورٌن-ٌرٌمإبجرٌح +حروق40ذكرعلً حمٌد العماري56 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعلً عبدهللا صالح 57 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق50ذكرعلً محمد حسٌن ناصر58 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرعمار محمد الدولة59 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرفارس أحمد طه60 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرفارس محمد مجاهد غسان61 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق35ذكرفضل الشرف62ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق25ذكرماجد المسلم63ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرماجد زوامل64 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرمحسن العمري65 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق27ذكرمحمد سالم علً صالح66 31/03/2015ال

لهب67ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق40ذكرمحمد سعد ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق45ذكرمحمد شمسان العزعزي68 31/03/2015ال

لهب69ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرمحمد صالح محمد ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرمحمد هادي محمد 70 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق20ذكرمصلح صالح الشام71ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرمالطف عبده المقطار72 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرمنصور عبده العراس73ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق25ذكرمنٌر عبدالحمٌد العماري 74 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرنبٌل أحمد البحري 75 31/03/2015ال

نجار76 ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق37ذكرنبٌل محمد صالح ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق25ذكرولٌد العباه77ً 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرولٌد محمد باكرامه78 31/03/2015ال

صباح79ً ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق19ذكرولٌد محمد عبدهللا ال 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروق23ذكروهٌب مدهش 80 31/03/2015ال

ثالثاء ٌرٌمإبجرٌح +حروقذكرٌاسر محمد هبه81 31/03/2015ال
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 محافظة إب  -قصف المدنيين في مديرية يريم  –تقرير حقوقي 

 (3احمللك رلن )
  امساء وتياًات وصىر تعض املٌاسل  والٌالالت التي تدهزت و تضزرت هي المصف

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 والتٌوية للحمىق الماًىًي عي املزكش صادر
 م2112/ هايى/ 1 تتاريخ

 التاريخ المكان نوع الضرر اسم المالك ت

 م13/1/5132 إب -يريم  اضرار بالغه في منزله  وحريق اثات المنزل  احمد حسين صالح  1

 م13/1/5132 إب -يريم  قاطرات  1تدمير محطه الوقود + احتراق  القادري 2

 م13/1/5132 إب -يريم  تدمير  واحراق ناقله  محملة بمواد غذائيه )زبادي (  شركه تجارية 3

 م13/1/5132 إب -يريم  تدمير منزله المكون من دورين  تدميرا كليا  صالح حسين غليس 4

 م13/1/5132 إب -يريم  تدمير منزله بالكامل وحريق االثاث واحتراق بعض اسرته  عبدهللا قائد علي رزق  5

 م13/1/5132 إب -يريم  احراق منزل مع محتوياته من االثاث + اضرار في المنزل  محمد عبدهللا قائد  6

 حريق(تضرر كامل لمنزله من الداخل والخارج )تدمير +  صالح  الجحافي  7
 تدمير محالته التجارية لبيع الغاز المنزلي ،وتفجير انابيب الغاز  و

 م13/1/5132 إب -يريم 

احتراق محله التجاري لمواد البناء )احتراق كلي(+ احتراق مبالغ مالية   عبدة احمد غفر الهمداني  8
 ( + احتراق سيارة نقل + اضرار بالغه في عمارته 5011111)

 م13/1/5132 إب -يريم 

اضرار في منزله واحتراقكل اثاث المنزل + احتراق سيارته + تلف  علي صالح مهدي اللهبي 9
 خزانات مياة 

 م13/1/5132 إب -يريم 

ناقالت للوقود + سيارة  4تدمير محطة وقود + احراق وتدمير  محمد علي ثوابة  10
 هيلوكس +اضرار بالغة في خزانات المحطة

 م13/1/5132 إب -يريم 

احتراق منزلة واحتراق كل مافية من اثاث + احتراق سيارة اجرة    وائل ناصر عبدهللا حسن  11
+احتراق ورشة لحام بجميع معداتها + احتراق محل بنشر بجميع  

 محتوياته + احتراق ورشة المنيوم 

 م13/1/5132 إب -يريم 

 تم قصفها منصورة ناقلة المواد الغذائية )زبادي ( التي 
 م13/1/5132 –يريم  –الطيران الحربي  للسعودية  وتحالفها 

صورة منزل احد المدنيين الذي تدمر واحترق كل ما بداخله من بشر واثاث بسبب  
 م13/1/5132 –يريم  –قصف الطيران الحربي  للسعودية  وتحالفها 

–صورة الحد الراصدين  في المركز القانوني اثناء توثيق  واقعه يريم 
 من  والصورة بجوار  ناقلة الغاز التي تم قصفها 

 م13/1/5132 –يريم  –الطيران الحربي  للسعودية  وتحالفها  

  احد منازل المدنيين  التي تدمرت كليا  نتيجة  قصف صورة 
 م13/1/5132 –يريم  –الطيران الحربي  للسعودية  وتحالفها 


