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 حمشيش حمىلي يىثك
ها باستخهذا  ادتذو و ول تال ااح تا  السعىديت وحتالف اوخهاكاث

 .صىعا  العاصمت حمشمت دول ًا يف السكى ت بمىابل ورخائش عىمىديت
 وحمافظاث أخشي
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ؿإصداد/ؿاغػرعزؿاغقاؼوؼيؿغغحقوقؿواغتؼػؾظ
ؿنؿطيؿاغوحداتؿاغتاغؾظ:ونؿحقوظؾونؿوراصدونؿوباحثوػحاػ
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ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

 :  ادشكز عه وبزة
 م4114 عد م فدي   نش ط ب أ د         أم    م  ه  د م  ي م   ع منظ   و   ن     لح  ق        ي     كز
 و ت زيدددز ح ددد ق  ال سددد ن تن  ددد        دددع م ددد  ي فدددي ينشددد    م4115 عددد م فدددي    ددد خ   علدددى وحصدددل
    هددد   ال  ه كدد ت وت   ددد  ور دد     دد   ن   ودعددس سددد  د  دو  ددد ً      دد   و       دد   ل  ددد ي   طب دد  وح  ي هدد 
 مدن ب    ي      كز ي  م   ط ر هذ  وفي   و  ح وب  ال  ه ك ت  ضح ي            و   س ع       ن وت  يس
 وإ د  ر   ح  دل   ال  ه كد ت    د مي     د  بأع د ل     د م ومنهد  بدذ ،     القد  ذ ت و أل شدة   ألع  ل
 ك د  بهد     ع د  ت د ري  وإ د  ر    سد     ال  ه كد ت و      د      د  أع د ل إ دى إضد ف  بهد   ي م د  ت  ري 
 مدددن وغ  هددد     سددد ن ح ددد ق ب   ه كددد ت      ل ددد    حصددد ئ  ت مدددن     يددد  دوري وبشددد ل     كدددز يصددد ر
 .     ل ذ ، في  أل شة 

 :سسالخىا 
 ت  سدد ب ن  دد  م     دد    ال ي حصددل  ددن   بشدد ي  وسدد  د  رخدد   بددأن و   ن  دد   لح دد ق    دد    ي     كددز يددنمن

       دددع و ن وم    دددل  عظ  ددد    سددد     ب هددد د  ال ي دددأتى  دددن ذ ددد، و ن وح ي تددد   ال سددد ن ح ددد ق خال هددد 
 .  ذ ، في  الس سي    ب  ي ح ل      ي

 هزا الخمشيش: مىهج خىا يف حىث ك ااوخهاكاث يف
عبدد  ف يدد  منهددل مددن  علددى    ح   دد ت         دد   ع  دد    فددي إعدد  د هددذ       يدد  وت   دد   ال  ه كدد ت

  د      د   ي و  عالمدي  و  إ د        د بالت مدع   ضدح ي  و  شده د و         ين عب    ندزول     د   ي و
ف علدددى ت ددد ري     هددد ت    سددد    فدددي    ة عددد ت    خ لفددد    فددد    كز وعبددد  ط  ق ددد      ملددد  فدددي مخ لددد

   حد  ف ب  د د   ذ د،    د  ئس    دي ت ت بهد  قد  ت ب   فدي  ال س ن مح فظ ت     ه ري  ي  بع ح    ح  ق
   س  دي  بح         ن و   نشئ ت     م  و  خ    وت م     بن      ح   . 

 خلف ت :  
س  سد   وعلدى ح فد    ه د ر ت   ي من  زم ت م الح   و ز ع ت د خل د  و   سد م ت      ن دو   ف    

قد  ضد عفت  4115 ق ص دي   ب   أن     ل      س  ي     ي شنه     ح  ف ب   د    س  دي   ه ي  م رس 
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ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

 رت دب      ضد   شده ال شد      خدالل ف وك ر ي   وضع   س  ي مأس ويأ   ت و  من م        ش ب     ني
   حدد  ف    سدد  ي  دد  ئس م وعدد  بحدد    شدد ب     نددي ت قددل    ه كدد ت  ل دد   ن   دد و ي  ال سدد  ي و  دد   ن 
ح  ق  ال س ن وت قى   ى    ئس ح ب م   ل   الرك ن   ح ث و       كز  ألآلف من وق ئع قصدف قد  ت 

 الالف مددن    دد    ن ت عشدد  و دد ح   الالف  دد ج عنهدد  ق ددل    حدد  ف  ل دد    ن و ل ندد ط    سدد ن      ددي
حصد ر خدد      ددى    دب ق دد م    حد  ف    سدد  ي   سد  دي بفدد   وتد م    ل   ل د ت و الع دد ن       د   

علددى كددل    ن فددذ   ب يدد  و  بح يدد  و    يدد      ن دد     دد مت م دد  م  مدد ت   ح دد   وتضدد ر بسددبب     اليدد ن مددن 
  مد ر ت : مع   س  دي  في ح به  علدى   د  ن هديوت  ر  الش ر    ى  ن    ول     ح  ف     ش ب     ني 

  ب كسد  نو و   غد ب و  سد د ن  وب ش رك  كل مدن  ألردن ومصد        ب       ح   و  بح ين وقة  و    يت
   اليد ت  تشد رك  ذي ق ر ب     ه  في وقت الحد  مدن     ل د  رفدم    شد رك  فدي     ل د ت   ب يد    ك د  

 من خالل ت  يس    عس   ل  س ي و  خ ب  تي بحسب  عال ه . ح  ففي         ح    ألم ي   
مددن  سدد  هس ضدد      ل دد     سدد  ي     ددي   ةل ددت تحددت  مبدد ر دعددس شدد ع     دد ئ      سدد   ل هدد دي  -

. من ق  ت     ش     ني     ع  "أ ص ر  هلل" )  ح    ن( و     ت           هس و  لي عب   هلل    ح
ل  ح ث ب سس   ح لد  أن   م رس 28  ي  ز  حفي ي مه فه  وف   )ع  ف    حزم(ُأطل  عل ه   سس 

أهدد  فه     سدد  ي  هددي مه   دد       عدد      يدد  وم  كددز     ل دد ت وتدد م     ةدد ئ  ت وم  كددز     دد د  
عد دل  و شدنةن فديو  س ة   و التص الت  و ت م     ص  ري    ب  س     وفي تص يح  سدف     سد  دي  

  ي  تهد ف   د م    ألسدلح     دي قد  تشد ل خةد  ً علدى     ل د      ب د  ق ل أن     ل د     سد    ب  
و  ن  ألسدف   دى  الن ك  دت  أو أسلح     ل       ري  ب  س    س  دي  س    أك  ت أسلح    ي  أو

  ب ز  ه  فه  م     ب  ل        ن وت م        ل  ت و الع  ن        .
هددذ       يدد   سدد خ مت ف هدد  مخ لددف   دد  د  السددلح    ح يقدد   حدد ب    ددي الز  ددت مسدد     ح ددى ك  بدد     -

  بددد  رج   بح يددد  و   ددد  فع   وكدددذ ، و    ةددد ر  مدددن  ددد  ري  وقن بدددل ذك ددد  بأحددد ث   ةددد ئ  ت   ح ب ددد  و 
و   ددي و دد      كددز    دد    ي   و   ن بددل   ف  غ دد  و الشدد  ع    سدد خ مت  سددلح  مح مدد  ك   ن بددل    ن  ديدد 

 سدددد خ  مه  فددددي عدددد   مندددد ط  سدددد ن   مأه  دددد  منهدددد       دددد    ددددن    و دددد    وح دددد  وإب وسدددد   عددددن 
 منهس     ي  من  الطف ل و  نس  .  س خ  مه  عش  ت   ضح ي  من        ن ب ن ق  ل و  يح

   هذ       ي  ي    ع   وق ئع  س خ مت ف ه  ق  ت    ح  ف    س  ي في ح به  على     ن  سلح
مح م  "قن بل عن  دي "  ب صفه  من ط  س ن   وت    ت م     في أم             ن    وع د من 

    ح فظ ت. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

 .ل ال العاصمت صىعا  بالمىابل العىمىديت 

 :أماكه اهلجىم
 –شارع ىائؿ  –السنينة  –حي مذبح منيا: صنعاء كنية مكتظة بالسكاف بأماكف متفرقة في أمانة العاصمة سأحياء 

حػي الاامعػة   –سػيائ حػنش حػي  -شػارع تػينس  –شػارع الكييػ   –حػي الزراةػة  –شػارع الػئائر   –شارع الرباط 
يتقع ىذه األحياء بيسط العاصمة ييفصؿ بينيا شارع القاىرة المؤئ  إلى اامعة صنعاء ياألحيػاء  يحي بير الشائؼ

 المنشػت  الدئميػةانيبية لمعاصمة، يتعتبر األحياء المذكيرة مف األحياء ذا  الكثافة السػكانية العاليػة لقربيػا مػف ال
 .كالمئارس يالاامعا  يالمستشفيا  

 الىالعت:حفاص ل 
بػتفؼ األسػر المسػتيئفة يالمكتظػة األحيػاء ـ أفػاؽ المػياطنيف مػف سػاكني 6/1/5112فار يػـي األربعػاء الميافػؽ  

ألقتيػػا الطػػائرا  الحربيػػة لمسػػعيئية يارتطػػاـ لمشػػظايا يالقنابػػؿ العنقيئيػػة التػػي  قييػػة المئنيػػة ةمػػى أصػػيا  انفاػػارا 
، حيػ  سػقط  ةػئة مقػذيفا  بقنابػؿ سػكانية بالعاصػمةيتحالفيا ةمى ةئة أحياء يمناطؽ سكنية ىػي األكثػر كثافػة 

 ةنقيئية( ةمى منازؿ يممتمكا  المياطنيف باألحياء المذكيرة كما امتأل  الشيارع ياألزقة بيا.

نزيؿ ميئاني مة ةنيا باار الناقنابؿ ةنقيئية( ياألضر اليقائع بالقصؼ بيثؽ   للحمىق والخىم ت ادشكز الماوىوي
إلػى األحيػاء المسػتيئفة يقػاـ بتيثيػؽ األضػرار يأمػاكف  لممركػز ليحػئة الرصػئ يالتيثيػؽ التػابعلفريؽ الرصػئ الحقػيقي 

لؾ الضحايا بالمتضرريف( يشيائا  الشييئ يكذ استمع إلى إفائا يمعاينتيا، كما يئية( سقيط الذدائر بالقنابؿ العنق
يتيثيقيػػا، كمػػا تػػـ تاميػػع ةينػػا  الدبػػراء الفنيػػيف مػػف الفريػػؽ التػػابع لمبرنػػامع الػػيطني لمتعامػػؿ مػػع األل ػػاـ  افػػائا 

بشػيائا  الدبػراء  مػف دػ ؿ العينػا  ي يشظايا مف القنابؿ التػي تػـ إلقاءىػا ةمػى األحيػاء المسػتيئفة يتأكػئ لممركػز
حػي مػذبح يكان  حصيمة ياقعة إلقاء قنابؿ ةنقيئية ةمػى  الفنييف يالمياطنيف أنيا قنابؿ ةنقيئية يُتعئ محرمة ئيليا  

( منػػزؿ بأضػػرار 52( مػػئنييف بيػػنيـ امػػرأة يمعظميػػـ إصػػابتيـ دطػػرة كمػػا تضػػرر  ب11قتػػؿ طفػػؿ ياػػر  أكثػػر مػػف ب
حي سيائ حنش يفي  ،( سيارا  لممياطنيف يتضرر سيارتيف يمئرسة ةائشة لمبنا 2مدتمفة ينتع ةف ذلؾ احتراؽ ب

( منازؿ لمئنييف بأضرار متفايتة مف منزؿ إلى آدر يكذا تضرر 6ؼ بمئيرية الثيرة تضرر أكثر مف بيحي بير الشائ
 ، (1ببيػذا التقريػر( سيارا  بأضرار متفايتة ممميكة لعػئئ مػف المػياطنيف يبحسػف كشػؼ األضػرار المرفػؽ 4أكثر مف ب

 ستيئفة اميـ مف النساء ياألطفاؿ.إضافة إلى ما أحئثتو مف حاف  صئمة يفزع لئى معظـ ساكني األحياء الم

 

                                      
 ( من هذ       ي  مب ن ف   تفص الً   د  ألض  ر وب    ت     ض رين.3   لح  رقس )  (1)
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 :  الشهىدالضحايا وإفاداث 
( شاىئ يةشرة ضػحايا تعرضػيا اصػابا  اػراء انفاػار القنابػؿ العنقيئيػة 11المركز القانيني لمحقيؽ يالتنمية قابؿ ب

 يتضرر  ممتمكاتيـ منيـ: 

ْه٘يف يفيفإأفػائ بقيلػو: ب –يسػكف بحػي بيػر الشػائؼ  –احػئ ضػحايا القصػؼ – صاػًاؿ83ؿ–صاغحؿػحػدؿحزامؿؿ (1

يفٚازجطاّيفيػظاَححابع١يفّيفمسعيفأصٛاديفاْفصازاديف6/1/5112فصسيفّٜٛيفاألزبعا٤يف يفٜايفأٜكظح٘يفَهٔيفْ فخهسطيفيفيف,َه

ضهٝازج٘يفيفبحضهسزيفيفيفَهايفظهدسيفٚعٓهديفجسٚشه٘يفَهٔيفبهاثيفايعُهاز٠يفجفاشه يفيفيفيفيفيفيفيفاالْفصازاديفيٝػاٖديفٜٚحفكديفيفعكتيفجٛقف

ٖهٞيفيفٚ,يفجًفٗهايفأد٣يفإىليفعٓكٛدٜه١يفيفبايػازعيفب ضسازيفيفشط١ُٝيفْادب١يفعهٔيفضهكٛقيفقٓةًه١يفيفيفيفَٓصي٘يفباثيفايٛاقف١يفأَاّيف

يٝفيفٚاليفٜطهحطٝعيفدفهعيفجههايفيفيفعصهحظٗايفيفًٛزغه١يفيفيٛظٝهديفععايه١يفأضهسج٘يفٚألفايه٘يف,يفيفٚقهديفْكًهٗايفييفيفيفيفيفيفَضدزيفدجًه٘يفايف

قٓةًهه١يفعٓكٛدٜهه١يفظٝههزيفضههكطخيفيفجضههسزديفأٜضههًايفعههدديفَههٔيفَٓههاشٍيفا ههٛالٓ يفا ههاٚز٠يفإٔيفيفاعصههح ,يفنُههايفأفههاد

مساعه٘يفيفيفإضهاف١يفإىليفيف,كابٌيفٚأظدذخيفأضسازًايفنمٓصٍيفلازميفأدمديفشةهاز٠يفٚضهٝازج٘يفْهٛعيفباي/صه  يفيفيفيفبايػازعيفا 

دلاٚز٠يفَػاب١ٗيفيحْفصازاديفاييتيفٚقعخيفحبِٝٗيفٚإٔيفمجٝعيفذيويفْاجضيفعٔيفضهكٛقيفيفيفعد٠يفاْفصازاديفب ظٝا٤يف

 (. 1يفقٓابٌيفعٓكٛد١ٜيفع٢ًيفعد٠يفأظٝا٤يفَٚٓٗايفظٝٓايفا عسٚفيفبة يفايػا٥فيفجًفيفضٛميفا ٝصإ

يالػذ   احػئ الارحػى المصػابيف اػراء القصػؼ بالقنابػؿ العنقيئيػة  –صاػاًاؿؿؿ52-ضاغبؿأحػدؿراجحشاعرؿ (5
يتمقى الع ج في مستشفى الثيرة العاـ نتياة إصابتو بشظايا قنبمة ةنقيئية ادترق  سطح غرفتو التػي ينػاـ 

كميتيػو يأاريػ  لػو فييا مع أبنتو يزياتو، حي  ادترق  الشظايا اسئه لتستقر إحئى الشػظايا اػيار إحػئى 
نٓهخيفْا٥ُهًايفَهعيفشٚشهيتيفٚابهٓيتيف يفيفيفيفيفيف: بيةنئ زيارتنا لو  في المستشفى يأفائنا بالقيؿةممية ادراج الشظية، 

سيفجفاش٦ٓايفَٓصيٓايفبػازعيفايعدٍيفظاز٠يفبٝخيفأْعِيفشٛازيفا عٗديفايٛلينيفٚ يفايطاع١يفاخلاَط١يفٚقخيفصح٠يفايفص

يفاْفصسديف ٚضطحيفا ٓصٍيفيفبطكٛقيفقٓة١ًيفعٓكٛد١ٜيفاجرتقخ

نة يفٚجطاٜسديفَٓٗايفغظاٜايفعدٜد٠يفيفبػهٌأزض١ٝيفاي سف١يف

صهةخيفبعههد٠يفغهظاٜايف يفصههدزٟيفٚبطهينيفٚ يفٜههدٟيفايُٝٓهه٢,يفيفيفيفُأ

ٚنإيفجهٛ يفاألنهويفٚايػهدٜديفعًه٢يفلفًهيتيفايهيتيفحبُهديفيفيفيفيفيفيفيف

اهلليفمليفجضتيفب ذ٣,يفٚبعديفإصهابيتيفأمُهٞيفعًهٞيفٚسيفإضهعا يفيفيفيفيف

إىليفا طحػف٢يفاجلُٗٛزٟيفٚعدديفإىليفٚعٝٞيفبعديفإٔيفاشسٜخيف

ايطةٝههه١يفٚيفمسعهههخيفاأللةههها٤يفٖٚهههِيفيفيفيفيفيهههٞيفبعهههايفاالشهههسا٤اديفيف

ٜكٛيهههٕٛيفإصهههابح٘يفجطههه ٠يفاليفٜٛشهههديفيهههدٜٓايف يفا طحػهههف٢يفيفيفيفيف

                                      
 م.7/1/4115م  بل      كز        ي  لضح   في مس شفى   ق ر  ب  ري    1



 

 

(5) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

 باص متضرر بالقنابؿ ممؾ مياطف في المنطقة

 (1أٚع١ٝيفد١َٜٛيفْحٝص١يفاحلضاز,يففحِيفْكًٞيفٚذبًٜٛٞيفإىليفَطحػف٢يفايرٛز٠يفايعاّ

ودؿشااط نؿاغشاااؽدؿػحػاادؿحػاا الكائنػػة فػػي حػػي بيػػر الشػػايؼ حػػارس مئرسػػة أـ المػػؤمنيف ةائشػػة لمبنػػا  (2
ٚعٓديفجسٚشٞيفَٔيفألدا٤يفصح٠يفايفصسيف٤يفبعديفإٔيفأنًُخيفايٛضٛ: بالقانيني قاؿ لممركز، (ؿصاػًا83)-اغحاشدي

بعديفمساعيفشٗايفإىليفا طصديففص ٠يفغاٖدديفايطُا٤يفٖٚٞيفًَحٗة١يفبٓازيفدمسا٤يفٛٚايرٟيفٜكعيف يفظٛشيفا دزض١يفَحيفَٓصيٞ

 يفظٝٓٗايفأصةخيفخبٛفيفغدٜديفمليفأمتهٔيفَٔيفاحلسن١يفزفعخيفزأضٞيفإىليفاألع٢ًيفألغاٖديفأشصا٤يفحبصِيفذبًٝليفل إيف,

ٖٚٞيفجحطاقطيفع٢ًيفأظٝا٤يفَٚطانٔيفَٚٓاشٍيفا ٓطك١,يفذحسيفَٓٗايفضكطخيفع٢ًيفا دزض١يفاييتيفأعٌُيفايض  ٠يفايهساديف

يفيفيفٚفٝٗايفأَاّيفعٝينيف جطهاٜسيفَٓٗهايفغهظاٜايفيفيفيفأظدذخيفاْفصازاديفنة ٠,يففايكٓة١ًيفاألٚىليفاْفصسديفٚضهطيفظهٛشيفا دزضه١يف

ٚايكٓة١ًيفايرا١ْٝيفاْفصسديف يفضطحيفا دزض١يفٚجطاٜسديفغظاٜاٖايفيحضٝتيفجصاْاديفَٚػسٚعيفا ٝاٙيفٚجًعليفبٗايفيف,عدٜد٠

غهظاٜايفنهر ٠يفيفيفجًفيفأظهديفايفضهٍٛيف يفاجلٗه١يفاي سبٝه١يفٚجطهاٜسديفَٓٗهايفيفيفيفيفيفيفيف ٠يف,يفٚايكٓة١ًيفايراير١يفاْفصسداضسازيفنة

ٚأدمهديفيفيفإىليفجضسزٖايفٚقديفمسعخيف يفظٝٓٗايفاْفصهازاديفنهر ٠يفيفأبٛاثيفْٚٛافريففضٍٛيفا دزض١يفٚأد٣يفرلرتق١يفشدزإيفٚ

اهلليفإيفايكضفيفمليفٜهٔيفٚقخيفظضٛزيفايطايةاديفحلدذخيفنازذ١يف,ٚقديفظضسديففسميفرلحض١يفْٚكًهخيفرلًفهاديفجًهويفيفيفيف

 (ؿ5ايكٓابٌ

أمػاـ اػامع  –حػي سػيائ حػنش كف حػارة ييسػ –صاػاًاؿؿؿ52ؾبغغؿػنؿاغطػارؿؿؿ-ػحػدؿاغؼقؾبؿاغشاؽد/ؿ (4
صههح٠يفايفصههسيف يفشههاَعيفايههسدمٔيفايكسٜههتيفَههٔيفَٓصيهه٘يفمسعٓههايفيفيفجهه دٜحِٗيفأْهه٘يفأذٓهها٤يفأفائنػػا بقيلػػو: ب –الػػرحمف 

ٚ يففٛقٓهايفيفصديفٚإذايفبايػهظاٜايفجحطهاٜسيفيفيفأصٛاديفاْفصازاديفغدٜد٠يف يفمسا٤يفاحلٞيف"احلهاز٠"يففخسشٓهايفَهٔيفا طهيفيفيفيف

ْػهاٖديفيفٖهدأديفأصهٛاديفاالْفصهازاد,يفٚجسشٓهايفيفيفيفيفيفا ٓاشٍيفَهٔيفعهد٠يفادباٖهاد,يففاْحظسْهايفبا طهصديفظحه٢يفيفيفيفيفيفٚاشٗاديف

أصههههٛاديفازجفههههاعيفأَههههانٔيفضههههكٛقيفايكٓابههههٌيفايعٓكٛدٜهههه١يفٚبعههههديفيفيفيف

ضههكطخيفبههاحلٞيفاأللفههاٍيفٚايٓطهها٤يفَههٔيفعههد٠يفَٓههاشٍيفيفيفٚا ههٛالٓ يف

ذبسنهخيفأْهايفٚعهد٠يفَهٛالٓ يفيفيفيفيفٚٚاْفصسديفنمٓاشهلِيفأجس٣يفقٓابٌيف

ٚاشٗحهه٘يفاألَاَٝهه١يفيفدٚشهدْايفبههاييفاألع/يفعًهٞيفايكههازْٞيفقههديفجهدَسيفيفيف

ايػظاٜايفإىليفْٛافريفَٓصي٘يفيفدجطاٜسعًٝٗايفْٚحٝص١يفضكٛقيفقٓة١ًيف

بطهههكفيفَٓهههصٍيفذلُهههديفقٓةًههه١يفعٓكٛدٜههه١يفأجهههس٣يفٚنهههرايفضهههكطخيف

نمٓصٍيفاجلَٛسٟيفٚأجس٣يفنمٓصٍيفدمٛديفٚقٓة١ًيفعٓكٛد١ٜيفايفحظٞيف

حبٛشيفأظديفا هٛالٓ يفمليفيفع٢ًيفقٓة١ًيفعٓكٛد١ٜيفعرسْايفٚاجلا٥فٞيف

ٜ طٞيفيتيفدا٥سٟيفٚيٕٛيفأجضسيفجػة٘يفاخلٛذ٠يفايجٓفصسيفٖٚٞيفبػهٌيف

يفٚاجرٚايفايكٓة١ًيفاييتيفمليفجٓفصسيفاألَٔيفٚاجلٗاديفا ع١ٝٓيفٚقديفشا٤ٚيهٔيفحبصِيفاص سيف,بٗايفاجلٓدٟيفع٢ًيفزأض٘يف

 (2أجريفايػظاٜايفٚايعٝٓاديفاييتيفسيفدبُٝعٗايفَٔيفقةٌيفا ٛالٓ يفإىلإضاف١يف
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(6) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

 بقايا الحامؿ لمقنابؿ العنقيئية يائناه في حي الرباط

 إفاداث سمس ت:
 مػػػئير أمػػػف المنطقػػػة ال ربيػػػة– الظػػػاىر أحمػػػئ ةبػػػئا  العقيػػػئ  (1

 يفمتههههاّيفايطههههاع١يف)بػػػػا تي: المركػػػػز القػػػػانيني  أفػػػػائ بالعاصػػػػمة

يفيف قههخيفايههرٟيفاخلاَطهه١يفٚايٓضههفيفَههٔيفصههةا يفٜههّٛيفاألزبعهها٤يفٚ يفاي

ٖٞيفذبًليف يفمسا٤يفاديفايحعايفيفٚٛيكمسعٓايفايطا٥ساديفاحلسب١ٝيف

يفإبحمٓهايفيفمسعٓهايفدٟٚيفاْفصهازاديفنهة ٠يفَٚدٜٚه١,يفسيفيفيفيفٚيفايعاص١ُ

َٚٔيفبعايفا ٛالٓ يفعٔيفعهدديفَهٔيفاالْفصهازاديفٚجضهسزيفعهدديفَهٔيفَٓهاشٍيفا هٛالٓ يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفقٝاد٠يفايطٝطس٠َٔيفقةٌيف

يفاالْفصههازاديفَههعأَههانٔيفٚضهٝازاجِٗيفٚظههدٚسيفإصههاباديف يفا ههٛالٓ ,يفٚقهديفقُٓههايفبعههديفإبحمٓههايفباالْحكهاٍيفإىليفيفيفيف

ايفأْٗهايفيفٚشهديفَدزا٤يف)َسانصيفايػسل١(يفنًحيف يفْطهاميفاجحضاصه٘يفٚبعهديفٚصهٛيٓايفإىليفاألَهانٔيفا ةًه يفعٓٗهايفيفيفيفيفيفيفيف

سيفايعرهٛزيفعًه٢يفأشهصا٤يفيفيفيفيفَطهحيفٚمتػهٝطيفا ٓطكه١يفيفيفيفقٓابهٌيفعٓكٛدٜه١يفذلسَه١يفدٚيٝهًايفٚبعهديفيفيفيفيفيفجعسضخيفالْفصهازاديفيف

(يفٚا ههدٕٚيف يفاي ههحفيفٚقههديفسيفCBU-58A/Bايضههازٚعيفايههرٟيفنههإيفلحههٟٛيفايكٓابههٌيفايعٓكٛدٜهه١يفَههٔيفْههٛعيف)

شٛي١يفاجلاَع١يفاجلدٜد٠يفذبسٜصيفشص٤يفَٓ٘يفٚسيفايعرٛزيفعًٝ٘يف يفغازعيفايسباقيفٚاجلص٤يفاآلجسيفسيفايعرٛزيفعًٝ٘يف يف

بعايفايػظاٜايفٚبعايفايكٓابهٌيفايهرٟيفاْػهكخيفإىليفْضهف يفٚمليفجحطهاٜسيفإىليفيفيفيفيفيفيفص)احله١ُيفايُٝا١ْٝ(يفٚسيفذبسٜ

غظاٜايفٚاييتيفٚشدْاٖايف يفأَانٔيفٚقٛعيفايكٓابٌيفٚقديفغاٖدْايفأَانٔيفضكٛقيفايكٓابٌيفايعٓكٛد١ٜيفع٢ًيفَٓاشٍيف

 .( يفاَانٔيفٚاظٝا٤يفضه١ٝٓيفيفٚممحًهاديفا ٛالٓ 

 

« 58-سي بي يد »   ي قصفت به           ن      د    ن بل    ن  دي  "" 
مددن   ددذخ ئ    صددغ   .  650   ددي ُتةلدد  مددن    دد   وكددل قنبلدد  تح دد ي علددى 

وهدددي مصددد      ه   ددد   ألفددد  د و    ددد د ذي   ح  يددد    ةف فددد . ك ددد  تح ددد ي 
لددى غ  مدد ت  هدد  تددأ    حدد رق ع 5  ددذخ ئ    صددغ    علددى ك يدد ت ت  دد    م ز دد  

-سددي بددي يدد »أهدد  ف ق بلدد   الشدد   ل   لددت    اليدد ت     حدد   أ ددف قنبلدد  
 ووف دد    صددد در م  دد د  و ظددد  ً 1995و 1971إ ددى   سددد  دي  بدد ن  «58

  دد ن     اليدد ت     حدد   طدد ف فددي   نددز د    سددلح فددي   دد  ن  وتل ددب دور  
مب شدد   فدددي تنسددد       ل ددد ت    سددد  ي   وت ددد يس   خددد م ت   ل  سددد    وب دددع 

 سالح  ل  ل   ف   ب  ملزم  بد   ح    فدي  ال  ه كد ت   د    ن   حد ب    دي  
 "" ت ت به  ق  ت    ح  ف في     ن

 
 
 



 

 

(7) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

 . فريؽ الدبراء التابع لمبرنامع اليطني لمتعامؿ مع األل اـ (5

الكػائف  الميئاني لتيثيؽ ياقعة افنتياؾ في حي بير الشائؼ يد ؿ النزيؿ المركز القانيني لمحقيؽ يالتنمية
فػي تتبػع كػانيا يقيمػيف بميػاميـ حيػ  دمؼ سيؽ الميزاف التقينػا بدبػراء البرنػامع الػيطني لمتعامػؿ مػع األل ػاـ 

فريػؽ الدبػراء التػابع لمبرنػامع الػيطني لمتعامػؿ  ، يتـ إفائة المركػز مػف قبػؿيرفع مدمفاتياالقنابؿ التي لـ تنفار 
حنههٔيففسٜههليفايوْههاَضيفايههٛلينيفبأفائنػػا بقيلػػو:  يالػػذ الفريػػؽ مشػػرؼ  –مػػع األل ػػاـ يىػػي األا/ ةبئاالػػو المؤيػػئ 

يًحعاٌَيفَعيفاألي اّيفأجٝٓايفإىليفٖٓايف"ظٞيفب٦سيفايػا٥ف"يفيسفعيفايكٓابٌيفايعٓكٛدٜه١يفايهيتيفمليفجٓفصهسيفٚبكاٜهايفايكٓابهٌيفيفيفيفيفيف

ايعٓكٛد١ٜيفاييتيفقديفاْفصسديفظٝزيفقديفاْفصسديفٚأظدذخيفأضسازيفنة ٠يفنمٓاشٍيفا ٛالٓ يفٚضٝازاجِٗيفَحٛشع١يفع٢ًيف

ٝا٤يفبايعاص١ُيفَٓٗايفبٓويفايدّيفٚنرايفَدزض١يفعا٥ػ١يفيًةٓاديفٖٚرٙيفا ٓطك١يفَٚربحيفٚايط١ٓٝٓيفَفٝدًايفب ْ٘يفعد٠يفأظ

يفسيفدبُٝههعيفبكاٜههايفايكٓابههٌيفايعٓكٛدٜهه١يفيف ايفسٜههليفاحلكههٛقٞيفيفٚعههسايفاشههصا٤يفَٓٗههايفعًهه٢يفيف,ايههيتيفضههكطخيفبٗههرايفاحلهه

سيفجٛذٝكٗها,يفٚأنهديفاخلهة يفأْٗهايفبكاٜهايفقٓابهٌيفيفيفيفيفيفيفيفٚيف-ايكٓابٌيفعظد٣يفغظاٜايفص  ٠يفع١ٓٝ-يًُسنصيفايكاْْٛٞيف

يفٛلينيفيًحعاٌَيفَعيفاألي هاّيفقهديفعرهسيفيفيفعٓكٛد١ٜيفٚأْٗايفأضًع١يفذلس١َيفدٚيًٝايفٚإٔيففسٜليفاخلوا٤يفايحابعيفيًوْاَضيفاي

جٓفصسيف يفعد٠يفَٓالليفَٓٗايفَٓطك١يفبٓويفايدّيفيفبٌيفايعٓكٛد١ٜيفاييتيفملادٜديفَٔيفايكّٜٓٛيفأَظيفاألزبعا٤يفع٢ًيفايع

 .((1ببعديفإٔيفأبً ِٖٛيفبٗايفا ٛالٓ َٔيفايػٛازعيفٚا ٓاشٍيفٚا دازعيفديفٚسيفدبُٝعٗايفٚأجرٖايفَٚدزض١يفعا٥ػ١يفيًةٓا,

 وخائج الىالعت:
  طفؿ. قتؿ 

 يـ إصابتيـ دطيرة يىـمعظم ( مئنييف11إصابة ما يزيئ ةف ب  : 

 .امرأة 

 رااؿ. 9ب ) 

  بينيا: مف مئنية  ت يمنشمنازؿ مئنية يسيارا  تضرر 

 منزف . 22بتضرر ) 

  مئرسة ةائشة.تضرر 

  سيارا .2باحتراؽ ) 

  سيارا ( 54بتمفيا  في. 

"" ي دد   سدد خ  م   ددذخ ئ     ن  ديدد  فددي مندد ط  مأه  دد  مقددل      دد    ددن    ومحدد فظ ي  دد     وح دد     ه كدد ً   دد    ن 
  ح ب بسبب طب    تل،  ألسلح      س   ب   ش  ئ   وع م       ز  إذ ت   ن   ذخ ئ     ن  دي  مدن عشد  ت أو مئد ت 

 سد    أح   د  ت د ن بح دس مل دب   د      د م  وت  دل    د    ن   ذخ ئ    صغ       ي    ت كي تنف   علدى مسد ح  و 

                                      
     كز و   إف د    خب     فني/ عب  هلل    ني  ب  ص ت و  ص ر  )ف  ي (   (1)
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ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك واألحؾاءؿاغسعؼؾظؿبأسغحظؿػحرػظظصفؿاغػدؼؾؾنؿحقوظيؿؾوثقؿتقرؾرؿ  

       د ين فددي تلدد،    نة دد  ع ضد  إ ددى    دد ت أو    دد ب  ب د وح. إضدد ف  إ ددى ذ دد،  قد  ال تنف دد  ب ددم   ددذخ ئ  فددي 
مدد    ن  وق هدد  ف  حدد ل إ ددى أ غدد م أرضدد   ف ل دد . و  خةدد  فددي     دد ن    سدد ه ف و    بددن ب   ن بددل    ن  ديدد  ال ي  ددز بدد ن

وعس  ي ن ف س       ي  من        ن بسببه   " ظ  ً    ن   ذخ ئ     ن  دي  أسدلح  عشد  ئ     ةد بع بح دس تصد   ه   
دو دد  إ  دد ج هددذ    ندد د مددن   ددذخ ئ  أو  111ف حظدد     دد   ن    سدد  ي   دد و ي     فددي  سدد خ  مه .  وقدد  حظدد ت  حدد  

  بةب  د   ألذى   دذي تح  د  و أل د    د  ئس   دذي ي  تدب علدى  سد خ  مه  وذ د، تخزين  أو   ل  أو  س خ  م    ع   ف ً منهد
 م بشأن   ذخ ئ     ن  دي  ""4118ب   ب  ح  م  تف ق   ع م 

 فج  بمىابل عىمىديت:يف حمافظاث أخشي سكى ت أح ا  
ُ
 ل

 منه :  خ ى ب ن بل عن  دي س ن       كز        ي  و   قصف ق  ت    ح  ف من ط  
 : حمافظت حجت

 فػي -مديـ لمنازحيف ـ  استيئف  قيا  التحالؼ العسكر  بقيائة السعيئية 6/6/5112ظييرة يـي السب  بتاريخ : 
مئيرية حيراف التابعة لمحافظػة حاػة  يالمحػائئة لممممكػة السػعيئية فػي مكػاف  يحتػي  منطقة تسمى ئغيع تقع في 

بعػػئ اف تركػػي مسػػاكنيـ فػػي مئيريػػة حػػرض أسػػرة   511ئىـ ةػئيقػػارف ةمػى  ديػػاـ يةشػػش بسػػيطة اقاميػػا نػػازحيف 
المسػػتمر يالمتياصػػؿ التػػي تتعػػرض لمقصػػؼ الحئيئيػػة مػػع السػػعيئية 

  .الذ  ئمر منطقتيـ

 التػػي افسػػمحة بقايػػا لمعاينػػة المكػػاف فػػي المركػػز فريػػؽ  تاػػيؿ ةنػػئ
 صػػػياريخ ث ثػػػة ي ةنقيئيػػػة قنابػػػؿ 8 ياػػػئ القصػػػؼ فػػػي اسػػػتدئم 

 كػـ5 المديـ مساحة ةمى يمنتشرة تنفار لـ اميعيا مئفعية يقذائؼ
 يدػيفيـ ذةػرىـ المنطقػة اىػالي ابػئى يقػئ،  تيثيقيػا تػـ تقريبا مربع
  .مياشييـي  اطفاليـ يةمى ةمييـ يدطرىا بقائيا مف

 - مػػػف اىػػػالي المنطقػػػة  -ساااؼظؿ53ؿصبااادهؿأحػااادؿحسااانؿصااااد 
يفلها٥ساديفيفغاٖدد: بقاؿ التفاصيؿ بعض لنا ييري  القصؼ آثار ةمى يطمعنا ايلة في يادذناالمديـ  في التقيناه

ايطهها٥ساديفيفاضههحُسديف,جكسٜةههًايفنًٝههٛيفَههرتيفا خههِٝيفعههٔيفجةعههديفيفَصزعهه١يف يفنٓههخيفظُٝٓههايفا خههِٝيفجكضههفيفاالباجػههٞ

يفعػساديفٖٓاىيفنإيفايضعاٜايفيٓٓكريفا هإإىليفيفٖسعٓاايطا٥ساديفيفذٖةخيفإيفبعدٚيف,ٚجحظكِٗيفا خِٝيفاٖايٞيفجكضف

يفيفصهٛازٜ يفيفَٓٗهايفيفٚشهدْايفيفَحعهدد٠يفيفب ضهًع١يفيفايكضفيفنإ,يفيفَِٓٗيفايهر يفبإضعافيفقُٓايفا ضاب  يفعٓكٛدٜه١يفيفٚقٓابه

يفيفايكسٜة١يفا صازعيف يفَٓحػس٠يفناْخيفبعضٗايفجٓفصسيفمليفض١ًُٝيفالشايخ يفيفَه  القصػؼ مػف التػالي اليػـي فػي (.ا خهٝ
 بيػـ فػانفار  ادػذىا حػايليا العنقيئيػة القنابػؿ احػئى ياػئي اغناميـ مع  المزارع في يتايليف طفميف ىناؾ كاف

 مػف البال ػة امحػيؼ أحمػئ ةبػئا  ةائشػة يقريبتػو يػئه في باري  اصيف ةاـ15البالغ مف العمر  محمئ الطفؿ
 اقػئمي بتر افطباء قرر حاة بمئينة المحافظة مركز في مستشفى الى اسعافيا تـ  قئميا في اصيب  16 العمر



 

 

(9) 
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يفسيف اذايفْعًِيفٚاليفإلحقًايفعطهس١ٜيفَٛاقعيفأٟيفا ٓطك١يف يفٜٛشديفالب -!!مست ربا   – قاؿ. معاقة ياصبح  بترىا يتـ

يفظحه٢يفيف,يفايٓهاشظ يفا خِٝيفٚيهٝظيففٝه٘يفضه٣ٛيفا هدْٝ يفيفيفيفيفيففااضحٗد يفيفمليفٚاحلُه يفيفٚاالبكهازيفيفاالمٓها يفيفجطهً يفايكضهفيفيفَه

 .(بايكضفيفايطا٥ساديفدَسجٗايفا ٓطك١يفج رٟيفاييتيفايٛظٝد٠يفا ا٤يفزفعيفَان١ٓٝيفاٜضًايفا ةاغس

 "آخزًٓ بٔيَه العدٓد مً االطفال ّاليساء {73}ّجزح مً الياسحني مدىٔني  {5} يف ٍذِ الْاقع٘قتل "

بالقنابػػؿ العنقيئيػػة منيػػا مػػا يمػػئيريا  أدػػرى قصػػف  حاػػة مئيريػػة حػػرض التابعػػة لمئينػػة كػػذلؾ رصػػئ المركػػز  -
ـ يكػػذلؾ فػػي يػػـي 5112/يينيػػي/16بػػأربع قنابػػؿ ةنقيئيػػة فػػي يػػـي مػػف قصػػؼ تعرضػػ  لػػو مئيريػػة حػػرض 

 ـ. 5112/يينيي 18

 حمافظت صعذة.
التػي تػـ مػف ابنػاء المنػاطؽ  ناشػطيف فػي محافظػة صػعئةمػف  المركػز القػانيني حصؿ ةمييػا صير فيتيغرافية  -

، تظي ط التقا نيأقاليا استيئافيا بالقصؼ،  ةئئ مف القنابؿ العنقيئيػة لػـ تنفاػر بعػئ في الصير ر بعئ الياـي
 اافػائيا اف ةػئئ مػف الضػحايا بيػنيـ اطفػاؿ سػقطي  ة كمػاييىي متفرقة في اماكف سقيطيا ئادػؿ المنػاطؽ السػكن

 .القنابؿنتياة ىذه 

 محميػة يئيليػة تظيػر فييػا إسػقاط قنابػؿ ةنقيئيػة بشػكؿ مباشػر نشرتيا يسػائؿ اةػ ـ يقنػيا   مقاطع فيئيي
ة سػػحار يالمعػػاذر يػػمحافظػػة صػػعئة بمئير فػػي  أف التصػػييرلممركػػز شػػييئ أكػػئيا ، يقػػرى سػػكنيةةمػػى منػػاطؽ 

قنابػػؿ بال المنػػاطؽ السػػكنية المأىيلػػة ةمػػى الياػػـي ةمػػى يىػػذه المقػػاطع ىػػي أئلػػة أدػػرى يراز  يالصػػفراء  
 .العنقيئية

  ـ 5112يينيػػي  12كمػػا رصػػئ المركػػز القػػانيني ةػػئة يقػػائع قصػػؼ فػػي مػػئيريا  محافظػػة صػػعئة ، فبتػػاريخ
ئية ةمى منطقة بني ربيعة بمئيرية راز  انتشر  في بأربع قنابؿ ةنقي  لقيا  التحالؼالطائرا  التابعة  قصؼ

ير إثػػر انفاػػار قنبمػػة ـ قتػػؿ أحػػئ المػػئنييف يػػئةى سػػعئ يحيػػى سػػر 5112/يينيػػي54الطػػرؽ يالمػػزارع، يفػػي 
 في منطقة غمار بمئيرية ساقيف.يا قيا  التحالؼ تطةنقيئية أسق

  ئيػة سػقط  ةمػى منػازليـ فػي ـ ار  أكثر مف ةشػرة مػئنييف اػراء انفاػار قنابػؿ ةنقي 5112ييليي  5يفي
ـ 5112ييليػي  55منطقة النظير بمئيرية راز ، كما تضرر أكثر مف دمسة منازؿ اػراء تمػؾ القنابػؿ، يفػي 

أسػػقط  الطػػائرا  الحربيػػة التابعػػة لمسػػعيئية يتحالفيػػا قنابػػؿ ةنقيئيػػة ليػػا أشػػكاؿ لعػػف األطفػػاؿ فػػي نفػػس 
أيضػا  يأقػ ـ ألعػاف قنابػؿ ةنقيئيػة ةمػى شػكؿ أغسػطس قصػف  منطقػة آؿ الزمػا  ب 58يفي يػـي المنطقة، 

ابػراف صػالح حسػيف يأصػيف ث ثػة أطفػاؿ آدػريف، يفػي نفػس اليػـي يقتؿ اػراء تمػؾ القنابػؿ شػدص يػئةى 
 يأصيف ث ثة أطفاؿ ىـ بسالـ، ميسى، ةيسى، محسف(.بقنابؿ ةنقيئية  قصف  مئيرية ماز

  لمسعيئية يتحالفيا قنبمة ةنقيئية مف نػيع بـ ألق  الطائرا  الحربية التابعة 5112سبتمبر  18يفيAV-

BLU سبتمبر. 58( ةمى مئيرية باقـ يتعرض  مناطؽ متفرقة في مئيرية راز  لمقصؼ بتمؾ القنابؿ في 
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  ـ اسػتمر مسمسػؿ اسػتيئاؼ المنػاطؽ المئنيػة ياألحيػاء السػكنية بالقنابػؿ 5112يفي شير أكتيبر مف العػاـ
حافظة، حي  تعرض  مئيرية حيئاف لمقصؼ بالقنابؿ العنقيئيػة فػي يػـي العنقيئية في ث   مئيريا  مف الم

صابة بأكتيبر ينتع ةف القصؼ قتؿ مئنييف  16يفي يـي ـ 5112أكتيبر  12  19يفي يـي  ،( مئنيا  12يا 
منطقة امعة بف فاضػؿ قتػؿ اثنػاف مػنيـ، يفػي في أصاب  القنابؿ العنقيئية دمسة مئنييف ـ 5112أكتيبر 

 .قنبمة ةنقيئية 21بما ف يقؿ ةف  ـ تعرض  مئينة حيئاف لمقصؼ5112أكتيبر  52

  ـ فػي منطقػة أحمػى يآؿ 5112أكتػيبر  51تعرض  لقصؼ بالقنابػؿ العنقيئيػة فػي يػـي ايضا  مئيرية سحار
ـ 5112أكتػيبر  59، 51فػي يػيمي ي  ،يتعرض  المئيرية لقصؼ القنابؿ العنقيئيةبقنابؿ ةنقيئية الصيفي 
 مزريع استيئف  منازؿ يمزارع سكاف المئينة.منطقة آؿ قصف  

 :حمافظت إب
ييبعػػئ ةػػف   -اػػيار ممعػػف يحصػػف   -حػػي ئـر المعبػػر    -مئيريػػة يػػريـ 

 متر شرقا . 211مستشفى يريـ العاـ بحيالي 
ـ شػف الطيػراف الحربػي 1/9/5112في صبا  يـي األثنػيف بتػاريخ 

ر العنقيئيػػػػة السػػػػعيئ  يتحالفػػػػو أربػػػػع غػػػػارا  اييػػػػة بالصػػػػياريخ يالػػػػذدائ
المحرمة ةمى حي ئـر المعبر   بمئينة يريـ، ال ارة األيلى استيئف  منػزؿ 
المياطف / حساف ةمي مسػعئ العيػاني بينمػا اسػتيئف  ال ػارة الثانيػة ىناػر 

المػػياطف / سػػعئ باػػاش، ياسػػتيئف  ال ػػارة الثالثػػة الطريػػؽ العػػاـ أمػػاـ بيابػػة ىناػػر المػػياطف / سػػعئ باػػاش يالػػذ  
لينار لطحف أة ؼ الئيااف، أما ال ارة الرابعة ياألديرة فاستيئف  بمحطة ةمياف لميقيئ( فػي الطريػؽ يستدئـ ذلؾ ا

 العاـ يالمعريؼ بالدط الئائر .

إحداٍا بالذخائز العيقْدٓة٘  " ىتج عً قصف الطرياٌ احلزبٕ للسعْدٓ٘ ّحتالفَا بأربع غارات جْٓ٘ 

( رجال. كنةا  8)ّ( امزأٗ 2)ّ( أطفال 7)بٔيَه ( قتٔاًل مً املدىٔني 21مبدٓي٘ ٓزٓه سقْط ) علٙ حٕ درو املعربٖ

 ( رجال. كنا تضزرت عشزات املياسل ".27)ّ ( ىساء7)ّ( طفاًل 21( جزحيًا آخزًٓ بٔيَه: )73سقط  أكثز مً )

قػانيني تحئيػئ نيةيتػو الذدائر العنقيئية التي ُاسػتدئم   فػي قصػؼ ىػذا الحػي السػكني لػـ يسػتطع المركػز ال
 نتياة استدئامو أليؿ مرة في ىذه المئيرية.

 ادلت اخشي علً اسخخذام لىابل عىمىديت يف ل ال ادذو و.
تقارير يبيانا  مف منظما  ئيلية يثق  استدئاـ السعيئية يتحالفيا قنابؿ ةنقيئية فػي قصػفئىا ةمػى منػاطؽ  -

 يذاء المئنييف: آىمة بالسكاف يأحياء سكنية مما يئؿ ةمى تعمئىا إ

 تقارير يبيانا  صائرة ةف منظمة ىييمف رايتس ييتش. -1
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 تقارير يبيانا  صائرة ةف منظمة العفي الئيلية. -5

  بيانا  صائرة ةف األمـ المتحئة. -2

يثقػ   المنظمػا  اصػئر  العئيػئ مػف التقػارير التػييرىمػا مػف يغ ف رايػتس ييتػشىيػيمي  العفي الئيلية تيمنظم -
استدئاـ قيا  التحالؼ الذ  تقيئه السعيئية ألربعة أنياع حتى ا ف مف الذدائر العنقيئية في النزاع الئائر في 

ميػة ذدػائر برازييمنيػا اليمف بما في ذلؾ ث ثة أنياع مدتمفة مف ىذه الذدائر تـ تصنيعيا في اليفيا  المتحئة 
ةبػارة ةػف نظػاـ قاذفػة صػياريخ متعػئئة ، ُصػمم   يالتػي ىػي (ASTROS II) 5الصنع مف طػراز أسػتريس 

ذديرة ثانيية ييصؿ  62سريع ييمكف تحميؿ ث ثة مف صياريديا بنحي  بشكؿبحي  تطمؽ ةئئا مف الصياريخ 
  كـ حسف نيع الصاريا المستدئـ. 81مئاىا إلى نحي 

اكئ استدئاـ الػذدائر العنقيئيػة فػي الػيمف يذلػؾ العميئ أحمئ ةسير ،  اسميا ةبر المتحئ  ب لىاث الخحالال -
ةػف اسػتدئاـ السػعيئية لقنابػؿ  أثيػر رئا ةمػى سػؤاؿ حػيؿ مػا  افمريكيػة  CNN قنػاة اتصاؿ ىاتفي مػعد ؿ 

أنيػػا تسػػتيئؼ زةػػـ فػػي الػػيمف، إف بػػ ئه تسػػتعمؿ بالفعػػؿ تمػػؾ القنابػػؿ، يلكنػػو  CBU-105ةنقيئيػػة مػػف نػػيع 
ذا كانػ  . ا ليا  العسكرية يليس المئف يالمناطؽ السكنية يتابع ةسير  متسائ : "ىي ليس  غيػر قانينيػة. يا 

تمؾ القنابؿ غيػر قانينيػة فممػاذا قػئ تبيعيػا اليفيػا  المتحػئة " يشػكؾ ةسػير  فػي مصػائر المعميمػا  الداصػة 
 ليمف.بالمنظما  التي يثق  استدئاميا ةمى المئنييف في مناطؽ سكنية با

 داواث دول ت:إ

 االػمؿاغػتحدةؿ:

 " استدداو الذخائز العيقْدٓ٘ يف ٍجنات مبْاقع عدٗ يف صيعاء قد ٓصيف بأىُ جزائه حزب " 

أبئ  األمـ المتحػئة قمقيػا إزاء تكثيػؼ ةمميػا  القصػؼ الاػي  مػف قبػؿ التحػالؼ، يالقتػاؿ  5116/  1/  8في يـي 
ط ؽ القذائؼ في اليمف ةمى الرغ  . 1ـ مف الئةيا  المتكررة فستئناؼ يقؼ األةماؿ القتاليةالبر  يا 

ينقػؿ سػػتيفاف ئيااريػؾ المتحػػئ  باسػـ األمػػـ المتحػئة قمػػؽ األمػػيف العػاـ بشػػأف التقػارير التػػي تفيػئ بتكثيػػؼ القصػػؼ 
يأضػػاؼ فػػي المػػؤتمر الصػػحفي اليػػيمي " تمقينػػا أيضػػا ، سػػكنية يالمبػػاني المئنيػػة فػػي صػػنعاءالاػػي  ةمػػى المنػػاطؽ ال

تقارير مقمقة بشأف استدئاـ الذدائر العنقيئية فػي ىامػا  بمياقػع ةػئة فػي صػنعاء فػي السػائس مػف ينػاير كػانيف 
الثػاني. إف اسػػتدئاـ الػػذدائر العنقيئيػة فػػي منػػاطؽ مأىيلػػة بالسػكاف قػػئ يصػػنؼ بأنػػو اريمػة حػػرف، بسػػبف الطبيعػػة 

الذدائر."يأضاؼ ئيااريؾ أف األميف العاـ يذكػػرر كافػة األطػراؼ بالضػريرة القصػيى فحتػراـ التزاماتيػا العشيائية لتمؾ 
يفؽ القانيف الئيلي لحقيؽ اانسػاف يالقػانيف اانسػاني الػئيلي، يالتػي تحظػر شػف اليامػا  ضػئ المػئنييف يالبنيػة 

                                      
1
 تقرير األمم المتحدة عن استخدام الذخائر في حجة.  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/yemen-call-for-suspension-of-arms-transfers-to-coalition-and-accountability-for-war-crimes/
https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/26/280499
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راع فػػي الػػيمف إلػػى افندػػراط بحسػػف نيػػة مػػع األساسػػية المئنيػػة.يقاؿ ئيااريػػؾ "يػػئةي األمػػيف العػػاـ كػػؿ أطػػراؼ الصػػ
 مبعيثو الداص مف أاؿ ةقئ ايلة ائيئة مف محائثا  الس ـ في أقرف يق  ممكف." 

االستدداو املتعند أّ املتَْر  -ابل عيقْدٓ٘ يالتحالف ٓقصف صيعاء بق"ؿؽؾوػنؿراؾتسؿواتشؿ:

 "٘ حزبللذخائز العيقْدٓ٘، يف املياطق املأٍْل٘ بالسكاٌ، ٓصل إىل جزمي

أكئ  منظمة "ىييمف رايتس ييتش" في بياف ليا أف التحالؼ العربي الذ  تقيئه السػعيئية قصػؼ  5116/  1/  1
يناير/كانيف الثاني، ناشرة صيرا لبقايا تمؾ القنابػؿ.  6أحياء سكنية في صنعاء بقنابؿ ةنقيئية في ساةة مبكرة مف 

ئر بشػػرية فػػي صػػفيؼ المػػئنييف، لكػػف الطبيعػػة العشػػيائية إنػػو لػػـ يتضػػح بعػػئ إف كانػػ  اليامػػا  دمفػػ  دسػػا يقالػػ 
لمذدائر العنقيئية تاعؿ استدئاميا انتياكا  دطيرة لقيانيف الحرف، مشئئة ةمى أف "افستدئاـ المتعمػئ أي المتيػير 

 لمذدائر العنقيئية، في المناطؽ المأىيلة بالسكاف، يصؿ إلى اريمة حرف".

مئير برنامع األسمحة في ىييمف رايتس ييتش: "استدئاـ قيا  التحالؼ المتكرر قنابػؿ ةنقيئيػة  يقاؿ ستيؼ غيس
في يسط مئينة مزئحمة يئؿ ةمى نية ايذاء المئنييف، يىي اريمة حرف. ىػذه اليامػا  الشػنيعة تبػيف أف التحػالؼ 

 يبئي أقؿ قمقا مف أ  يق  مضى حيؿ تانيف المئنييف أىياؿ الحرف".

 6صػػبا   2:21نظمػػة الحقيقيػػة ةػػف أحػػئ سػػكاف حػػي شػػارع الزراةػػة قيلػػو إف أسػػرتو اسػػتيقظ  السػػاةة ينقمػػ  الم
يناير/كػػانيف الثػػاني ةمػػى صػػي  ةشػػرا  افنفاػػارا  الصػػ يرة. أضػػاؼ أنػػو كػػاف فػػي العمػػؿ، لكػػف زياتػػو أدبرتػػو أنػػو 

مكسػيرة يتنتشػر ةمػى اػئرانيا  ةنئما ىرف أفرائ األسرة رأيا العئيئ مف المنازؿ يريضة أطفػاؿ فػي الحػي، ذا  نيافػذ
 ُحفر ص يرة حئيثة.

صباحا. أضاؼ أنػو حػيف دػرج  6يقاؿ أحئ سكاف حي "ىائؿ سعيئ" السكني، إنو سمع انفاارا  ص يرة نحي الساةة 
مركبة منيا سيارتو م طاة بثقيف ص يرة، يةشرا  الثقيف المماثمة في الطريؽ، يأنػو  51إلى الشارع، رأى أكثر مف 

 سيارتو. يائ شظية في

يناير/كػانيف الثػاني فػي صػنعاء،  6يأشار  "ىييمف رايتس ييتش" إلػى أنيػا "رااعػ  صػيرا فيتيغرافيػة الُتقطػ  فػي 
ُتظير بئيف شؾ بقايا ذدائر ةنقيئية، منيا لـ تنفار، يبطانا  شظايا كريية مف ذدائر ص يرة تحطمػ  فػي مياقػع 

 افرتطاـ، يأازاء مف القنبمة التي حي  الحميلة".

" المضػائة لألفػرائ يالعتػائ، يمكينػا  القنبمػة 62-يأكئ  أف ىذه ذدائر صػ يرة أمريكيػة الصػنع مػف طػراز "بػي إؿ يػي
في مصنع "مػي ف" لػذدائر  1918". تبيف الع ما  ةمى بقايا القنبمة تصنيعيا في العاـ 28-العنقيئية "سي بي يي

  الايش في يفية تينيسي في اليفيا  المتحئة.
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أنػػياع مػػف  2اسػػتدئاـ قػػيا  التحػػالؼ  5112ىيػػيمف رايػػتس ياتػػش فػػي البيػػاف الػػى انيػػا يثقػػ  فػػي العػػاـ يأشػػار  
"منظمػػة العفػػي الئيليػػة" اسػػتدئاـ قػػيا  التحػػالؼ نيةػػا رابعػػا. كمػػا ُاسػػتدئـ نػػيع  يثقػػ الػػذدائر العنقيئيػػة فػػي الػػيمف. 

دامس مف الذدائر العنقيئية، لكف ىيية المستدئـ غير ياضحة. مسؤيؿ في يزارة الئفاع األمريكية، تحئ  شػريطة 
لصحيفة "يي إس نييز آنئ ييرلػئ ريبػير " فػي أغسػطس/آف إف "اليفيػا  المتحػئة تػئرؾ أف  قاؿةئـ كشؼ ىييتو، 

 السعيئية استدئم  ذدائر ةنقيئية في اليمف". 

  اغػفوضؾظؿاغساػؾظؿغحقوقؿاالؼسانؿ:

 "ف لقيابل عيقْدٓ٘تلقٔيا تقارٓز مزّع٘ عً استدداو قْات التحال"

قبؿ يـي ياحئ مف قصؼ قيا  التحالؼ العاصمة صنعاء بقنابؿ ةنقيئية أصئر  المفيضية السامية لحقيؽ اانساف 
الؼ قنابػؿ ةنقيئيػة اسػتدئاـ التحػ إنيا تمق  تقارير يصػفتيا بالػػ "مريةػة" ةػففيو ذكر   5116/  1/  2بيانا  في 

لتابعػة لممفيضػية العميػا لحقػيؽ اانسػاف ياػئ  فػي أحػئى القػرى بقايػا يكشؼ البياف أف الفرؽ افي محافظة حاة، 
 قنبمة مف ىذا النيع قرف مزارع لمميز في المحافظة. 59

يفي العاصمة صنعاء، أكػئ بيػاف المفيضػية أف ال ػارا  األديػرة لمعػئياف اسػتيئف  العئيػئ مػف المبػاني يالمنػاطؽ فػي 
البياف أنيا غير قائرة ةمى تحئيئ الحصيمة إف أف التقارير األيلية تشير  يقاؿء ذا  الكثافة السكانية المرتفعة، صنعا

يذكػر المتحػئ  باسػـ المفيضػية ، إلى إصابة العئيئ مف المباني في صنعاء في منػاطؽ ذا  كثافػة سػكانية مرتفعػة."
ب  إلػى التحػالؼ مػئنيا  ب ػارا  اييػة نسػ 65ريبر  كيلفيؿ في البياف إنو "د ؿ شير ئيسمبر، قتؿ مػا ف يقػؿ ةػف 

 العسكر  السعيئ "

 

 الخىص اث
 ؿ غىؿاغػحعػظؿاغجؼائؾظؿاغدوغؾظا
إةتبار ىػذا التقريػر بمثابػة بػ غ الػى المحكمػة الانائيػة الئيليػة بارتكػاف السػعيئية يتحالفيػا اػرائـ حػرف بحػؽ  -

 .اليمنييف

 .نطالف المئةي العاـ لممحكمة الانائية الئيلية بفتح ممؼ تحقيؽ في تمؾ الارائـ -

 في ارتكاف تمؾ الارائـنطالف بتحريؾ الئةيى الانائية الئيلية تااه المسؤيليف مف ئيؿ التحالؼ المتيرطيف  -
  إغىؿاغػجتػعؿاغدوغي 

تكثيؼ الايػيئ يالمسػاةي لػئى أطػراؼ الصػراع لمتيصػؿ إلػى حػؿر سػممي يُمسػتئاـ فػي الػيمف مػف دػ ؿ ةمميػة  -
 .سياسية شاممة

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/yemen-brazilian-cluster-munitions-suspected-in-saudi-arabia-led-coalition-attack/
http://www.usnews.com/news/articles/2015/08/19/us-official-saudis-have-used-cluster-bombs-in-yemen
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العمػػؿ ةمػػى رفػػع الحصػػار افقتصػػائ  المفػػريض ةمػػى الشػػعف اليمنػػي يالعمػػؿ ةمػػى مسػػاةئتو ياةػػائة اةمػػار  -
  .ماتسبب  الحرف بئماره

 إغىؿاغدو ؿاغفاصغظ 

لتزاماتيا بصفتيا أطرافا  متعاقئة سامية في اتفاقيا  انيؼ باتداذ كؿ الدطيا  الممكنػة لكفالػة افمتثػاؿ االقياـ ب -
 .اني الئيليلقياةئ القانيف اانس

العمؿ ةمى رفع المعاناة ةف الشعف اليمني يبذؿ المساةي لئى اطراؼ الصراع لمتيصؿ الى حميؿ سػممية تكفػؿ  -
 .تيقؼ العمميا  العسكرية

 ؿ .اغىؿاغوعاالتؿواغػؼظػاتؿاالؼساؼؾظ
الحصػار الاػائر ةػف نئةي كافة اليكاف  يالمنظما  افنسانية الى القياـ بياابيا اانساني في السعي الى رفع  -

الشعف اليمني يتقئيـ العيف يالمساةئا  العاامة الطبية يال ذائية، يالعمؿ ةمى رفع المعاناة افنسػانية الناتاػة 
  .لؼةف الحصار المفريض مف قيا  التحا

 ؿاناغىؿػجغسؿحقوقؿاالؼس– 

حػػيؿ افنتياكػػا  يالاػػرائـ بحػػؽ  محايػػئة نأسػػؼ مػػف فشػػؿ المامػػس فػػي تبنػػي قػػرار بتشػػكيؿ لانػػة تحقيػػؽ ئيليػػة -
نئةي المامس الى ةقئ امسة طارئػة لمناقشػة اليضػع فػي الػيمف ياصػئار قػرار بتشػكؿ لانػة  - . الشعف اليمني

 .تحقيؽ في الماازر التي ترتكبيا قيا  التحالؼ العسكر  بقيائة السعيئية

نتطمع الى اف يقـي المامػس بػئيره السػامي فػي تعزيػز حقػيؽ افنسػاف يحمايتيػا بعيػئا  ةػف تااذبػا  السياسػة  -
يبمنئى ةف التفاىما  المصمحية بيف الئيؿ افةضاء التي تكيف ئائما ةمى حساف حقػيؽ افنسػاف فػي الػئيؿ 

 .الضعيفة

عالمية، ييناشئ كؿ الئيؿ الحرة في العػالـ القيػاـ المركز القانيني يائئ ئةيتو لألمـ المتحئة ياميع المنظما  ال -
ئانػة الحػرف، يفػؾ الحصػار المفػريض ةمػى الػيمف مػف قبػؿ السػعيئية  بئيرىا افنسػاني يالحقػيقي فػي إيقػاؼ يا 

 .يتحالفيا قبؿ يقيع كارثة يمأساة انسانية في اليمف

ئنييف يالمئف ياألحيػاء السػكنية مػف ليا  حماية اانساف في األمـ المتحئة إلى حماية المئةي مامس األمف يآن -
 استيئافيا.

 :إغىؿاغسطودؾظؿواغدو ؿاغػتحاغفظؿػطكا 

 نئةي السعيئية يتحالفيا ياليفيا  المتحئة إلى التيقيع ةمى افتفاقية  المتعمقة بحظر الذدائر العنقيئية. -

   المئنية.نئةي السعيئية يتحالفيا فحتراـ القانيف الئيلي ييقؼ استيئاؼ المئنييف يالمنشت -

***** 
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 ملحك ال ىس
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 ّقائع القصف بالقيابل العيقْدٓ٘جدّل ٓبني 
 مالحظاث احملافظت حفاص ل ومكان الىالعت حاسيخ الىالعت م
ار  طفػؿ اػراء انفاػار قنبمػة ةنقيئيػة ألقاىػا الطيػراف السػعيئ    58/2/5112  .1

 يتحالفو قبؿ ما يقارف دمسة أياـ في منطقة نشير.
  صعئة

ألقػػى الطيػػراف الحربػػي لمسػػعيئية يتحالفيػػا قنابػػؿ ةنقيئيػػة ةمػػى   52/2/5112  .5
 مزارع المياطنيف في منطقة نشير بمئيرية الصفراء.. 

  صعئة

استيئف  الطيراف الحربي لمسػعيئية يتحالفيػا منطقػة بنػي ربيعػة   12/6/5112  .2
 بمئيرية راز  بأربع قنابؿ يعتقئ أنيا ةنقيئية.

  صعئة

4.  54/6/5112 
قتػػؿ أحػػئ المػػئنييف يػػئةى/ سػػعئ يحيػػى سػػرير إثػػر انفاػػار قنبمػػة 

 ةنقيئية في منطقة غمار بمئيرية ساقيف.
  صعئة

2.  5/1/5112 
( مػػػئنييف اػػػراء قصػػػؼ الطيػػػراف الحربػػػي 11اػػػر  أكثػػػر مػػػف ب 

لمسعيئية يتحالفيا مستدئما  قنابؿ ةنقيئية ةمى منػازؿ المػئنييف 
 في منطقة النظير بمئيرية راز  حي  ئمر  دمسة منازؿ.

 صعئة
 

6.  55/1/5112 
قاـ الطيراف السعيئ  يتحالفو باسػتيئاؼ منطقػة المعػايف بقنابػؿ  

ى شػػكؿ ألعػػاف يشػػكؿ اقػػ ـ يأشػػكاؿ أدػػرى ةنقيئيػػة يقػػاؿ أنيػػا ةمػػ
 بمارئ أف يأدذىا الشدص تنفار. 

 صعئة
 

قػػاـ الطيػػراف السػػعيئ  يتحالفػػو بالقػػاء قنابػػؿ ةنقيئيػػة مػػف نػػيع   18/9/5112  .1
 ( محرمة ئيليا  مستيئفا  مئيرية باقـ.av-BLuب

  صعئة

( آدػػريف اػػراء اسػػتيئاؼ الطيػػراف 11( مػػئنييف ياػػر  ب1قتػػؿ ب  11/11/5112  .8
 بعئة قنابؿ ةنقيئية سيؽ حيئاف.

  صعئة

( مػػػػزارع اػػػػراء قصػػػػؼ الطيػػػػراف بقنابػػػػؿ ةنقيئيػػػػة 8احترقػػػػ  ب  12/11/5112  .9
 يانشطارية ةمى مئيرية ماز.

  صعئة

ألقػػػى الطيػػػراف السػػػعيئ  يتحالفػػػو قنابػػػؿ ةنقيئيػػػة ةمػػػى منػػػاطؽ   12/11/5112  .11
 متفرقة بمئيرية حيئاف.

  صعئة

( آدريف اراء انفاار قنبمة ةنقيئية 12( مئنييف يار  ب5قتؿ ب  16/11/5112  .11
 مف مدمفا  الطيراف في سيؽ حيئاف.

  صعئة

( آدػػريف اػػراء إلقػػاء ةػػئئ كبيػػر مػػف 2( مػػئنييف ياػػر  ب5قتػػؿ ب  19/11/5112  .15
 القنباؿ العنقيئية ةمى منطقة امعة بف فاضؿ بمئيرية حيئاف.

  صعئة

منطقتػػي   51/11/5112  .12   صعئةألقػػى الطيػػراف السػػعيئ  بعػػئة قنابػػؿ ةنقيئيػػة مسػػتيئفا  
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 أحمى يآؿ الصيفي بمئيرية سحار.

( قنبمػة ةنقيئيػة ةمػى مئينػة حيػئاف 21ألقى الطيراف أكثػر مػف ب  52/11/5112  .14
 يضياحييا.

  صعئة

  صعئة ةئة قنابؿ ةنقيئية استيئف  مناطؽ متفرقة بمئيرية راز .  52/11/5112  .12

ألقى الطيراف ةئة قنابؿ ةنقيئية ةمى منطقة آؿ مزريع بمئيريػة   51/11/5112  .16
 سحار.

  صعئة

ألقػػػى الطيػػػراف ةػػػئة قنابػػػؿ ةنقيئيػػػة اسػػػتيئف  منػػػازؿ يمػػػزارع   59/11/5112  .11
 المياطنيف بمئيرية سحار.

  صعئة

ألقػػى الطيػػراف ةػػئة قنابػػؿ ةنقيئيػػة ةمػػى منطقػػة مػػراف بمئيريػػة   1/11/5112  .18
 حيئاف.

  صعئة

ألقػػػى الطيػػػراف ةػػػئة قنابػػػؿ ةنقيئيػػػة ةمػػػى منطقػػػة بنػػػي صػػػيا    5/11/5112  .19
 بمئيرية راز .

  صعئة

  صعئة ألقى الطيراف ةئة قنابؿ ةنقيئية ةمى مئيرية راز .  4/11/5112  .51

ألقى الطيػراف ةػئة قنابػؿ ةنقيئيػة ةمػى منطقػة المقػاش بمئيريػة   9/11/5112  .51
 سحار.

  صعئة

أصػػيف مػػئنييف اػػراء إلقػػاء الطيػػراف ةػػئة قنابػػؿ ةنقيئيػػة ةمػػى   9/11/5112  .55
 منطقة آؿ حباار بمئيرية سحار.

  صعئة

52.  9/11/5112 
( آدػريف اػراء اسػتيئاؼ 11( مئنييف بينيـ طفؿ يار  ب2قتؿ ب 

الطيراف لتامػع مػف المػياطنيف بقنابػؿ ةنقيئيػة فػي منطقػة الطمػح 
 بمئيرية سحار.

 صعئة
 

  صعئة أصيف طف ف اراء انفاار قنبمة ةنقيئية بمئيرية حيئاف.  19/11/5112  .54
  صعئة ألقى الطيراف قنابؿ ةنقيئية ةمى مفرؽ مئينة باقـ.  51/11/5112  .52
  صعئة ألقى الطيراف قنابؿ ةنقيئية ةمى منطقة الحرؼ.  51/11/5112  .56

قتؿ مػياطف اػراء انفاػار قنبمػة ةنقيئيػة فػي منطقػة بنػي صػيا    56/11/5112  .51
 بمئيرية راز .

  صعئة

58.  6/15/5112 
( منػػػػازؿ 9( مػػػػئنيا  بيػػػنيـ نسػػػػاء يأطفػػػاؿ يتػػػػئمر ب12أصػػػيف ب 

( منزف  اراء قصؼ الطيراف بعئة قنابؿ ةنقيئية ةمى 25يتضرر ب
 منطقة آؿ حميئاف بمئيرية قطابر.

 صعئة
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ألقػػى الطيػػراف ةػػئة قنابػػؿ ةنقيئيػػة اسػػتيئف  منػػازؿ المػػياطنيف   9/15/5112  .59
 بمنطقة يلئ ةمر في مراف بمئيرية حيئاف.

  صعئة

( مئنييف اراء انفاار قنبمة ةنقيئيػة فػي منطقػة مػراف 2أصيف ب  18/15/5112  .21
 بمئيرية حيئاف.

  صعئة

  صعئة ( أطفاؿ اراء انفاار قنبمة ةنقيئية في مئيرية باقـ.2أصيف ب  51/15/5112  .21

( آدريف اراء انفاػار قنبمػة ةنقيئيػة فػي 11قتؿ طف ف يار  ب  54/15/5112  .25
 سيؽ آؿ ةمار بمئيرية الصفراء.

  صعئة

  صعئة ألقى الطيراف قنابؿ ةنقيئية ةمى مئيرية ماز.  51/15/5112  .22

24.  51/15/5112 
ألقى الطيراف ةئة نقابػؿ ةنقيئيػة ةمػى مػزارع يمنػازؿ المػياطنيف  

( منػػزف  فػػي منطقػػة آؿ 12( منػػازؿ يتضػػرر ب2أئى غمػػى تػػئمير ب
 الصيفي بمئيرية سحار.

 صعئة
 

قصػػؼ الطيػػراف السػػعيئ  يتحالفػػو منطقػػة المنصػػيرة مسػػتدئما    2/6/5112  .22
 قنابؿ ياسمحة يعتقئ بأنيا محرمة ئيليا .

  ةئف

ألقػػػى الطيػػػراف السػػػعيئ  يتحالفػػػو قنابػػػؿ ةنقيئيػػػة ةمػػػى منطقػػػة   6/6/5112  .26
 ديراف المحرؽ.

  حاة

استيئف  الطيراف الحربي لمسعيئية يتحالفيا مئينة حرض بػأربع   16/6/5112  .21
 قنابؿ ةنقيئية يةئئ مف الصياريخ.

  حاة

اسػػتيئف  الطيػػراف الحربػػي لمسػػعيئية يتحالفيػػا منطقػػة المػػزرؽ   18/6/5112  .28
 بمئيرية حرض بعئئ مف القنابؿ العنقيئية.

  حاة

  حاة ار  طفؿ يطفمة اراء انفاار قنبمة ةنقيئية بمئيرية ةبس.  14/11/5112  .29
  حاة ألقى الطيراف قنابؿ ضيئية يةنقيئية ةمى منطقة المزرؽ.  11/11/5112  .41

ألقى الطيراف قنابؿ ةنقيئية يفسػفيرية ةمػى مئيريػة بكيػؿ الميػر   11/11/5112  .41
 يالمزرؽ.

  حاة

( أطفػػػاؿ يامػػػرأة اػػػراء اسػػػتيئاؼ 2( مػػػئنييف بيػػػنيـ ب1أصػػػيف ب  9/11/5112  .45
  حاة الطيراف بقنابؿ ةنقيئية ةمى مناطؽ متفرقة بمئيرية حرض.

  حاة ألقى الطيراف ةئة قنابؿ ةنقيئية ةمى مثم  ةاىـ.  11/11/5112  .42

( مئنييف اػراء قصػؼ الطيػراف بعػئة قنابػؿ ةنقيئيػة ةمػى 4قتؿ ب  1/15/5112  .44
 مئينة حرض.

  حاة
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  حاة ألقى الطيراف ةئة قنابؿ ةنقيئية ةمى مئيرية حرض.  8/15/5112  .42

ألقػػى الطيػػراف ةػػئة قنابػػؿ ةنقيئيػػة اسػػتيئف  ةػػئة أحيػػاء سػػكنية   12/15/5112  .46
 بمئيرية حرض.

  حاة

41.  58/9/5112 
( آدػريف اػراء قصػؼ الطيػراف الحربػي 2( مئنيا  يار  ب45قتؿ ب 

لمسعيئية يتحالفيػا بقنابػؿ ةنقيئيػة ةمػى منطقػة ياحاػة بمئيريػة 
 ذيباف.

 تعز
 

قػاـ الطيػػراف السػعيئ  يتحالفػػو بالقػاء ةػػئة قنابػؿ ةنقيئيػػة ةمػػى   1/11/5112  .48
 باف المنئف.

  تعز

قػػاـ الطيػػراف الحربػػي لمسػػعيئية يتحالفيػػا بالقػػاء قنابػػؿ ةنقيئيػػة   2/11/5112  .49
  تعز يمحرمة ئيليا  ةمى باف المنئف.

استيئؼ الطيراف السعيئ  يتحالفو مئينة المداء بقنابػؿ ضػيئية   8/11/5112  .21
 يةنقيئية.

  تعز

قػػػػاـ الطيػػػػراف السػػػػعيئ  باسػػػػتيئاؼ مفػػػػرؽ األحيػػػػيؽ بمئيريػػػػة   11/11/5112  .21
 بعئئ مف القنابؿ العنقيئية. اليازةية

  تعز

ألقى الطيراف ةئة قنابؿ ضػيئية يصػيتية يةنقيئيػة ةمػى منطقػة   11/15/5112  .25
 الاحممية.

  تعز

ألقػػى الطيػػراف قنابػػؿ ةنقيئيػػة يقنابػػؿ انشػػطارية سػػامة يمحرمػػة   2/11/5112  .22
 ئيليا  ةمى منطقة الفاي.

  مأرف

  مأرف ألقى الطيراف قنابؿ ةنقيئية ةمى منطقة كيفؿ بمئيرية صريا .  11/11/5112  .24
  مأرف ألقى الطيراف ةئة قنابؿ ةنقيئية ةمى مفرؽ الايؼ.  58/15/5112  .22

قػػػاـ الطيػػػراف السػػػعيئية يتحالفػػػو باسػػػتيئاؼ منطقػػػة الشػػػرياة   51/11/5112  .26
 ( غارة مستدئما  قنابؿ ةنقيئية.14بػب

  لحع
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