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مكان االنتهاك : يف مدينة �إب مركز �ملح�فظة �لو�قعة جنوب �لع��شمة �شنع�ء و�لتي تبعد عنه� 
حو�يل م�ش�فة )200كم( ��شتهدفت �لط�ئر�ت �مللعب �لري��شي ومن�ش�آت �أخرى ومن�زل بجو�ره تقع 

يف قلب مدينة �إب ع��شمة �ملح�فظة. 
زمن االنتهاك : قر�بة �ل�ش�عة 3:30 ع�شرً�

تاريخ االنتهاك: 12�أبريل2015م
�لري��شي  �مللعب  بق�شف  وحت�لفه�  لل�شعودية  �لت�بعة  �حلربية  �لط�ئر�ت  قي�م  االنتهاك:  نوع 

و�ملن�زل �ملج�ورة له مم� �أدى �إىل مقتل �أ�شرة وتدمري من�زل ومن�ش�آت مدنية.
جهة االنتهاك:�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لدول �لتي حت�لفت معه� وهي:-

)�لإم�ر�ت , �لكويت, قطر, �لبحرين, م�شر, �ل�شود�ن, �ملغرب , �لأردن, �لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �ل�ش�عة 3:30 ع�شرً� من يوم  �لأحد �ملو�فق 12�أبريل2015م �شن طري�ن �لتح�لف �ل�شعودي �أكرث 
�مللحقة  �ملدينة و�ل�ش�لة  �لري��شي يف قلب  �مللعب  �إب م�شتهدفً�  من ت�شع غ�ر�ت جوية على مدينة 
به وعددً� من �ملن�زل �ملج�ورة له, م� �أدى �إىل تدمري منزل �ملو�طن )عبده علي �لبعي�شي( �ملكون من 
ثالثة �أدو�ر على روؤو�ص �ش�كنيه وت�شويته ب�لأر�ص و�أ�شفر عن مقتل ك�فة �أفر�د �لأ�شرة عد� �شخ�ص 
�أ�شيب بجروح خطرية, كم� ُدمر �مللعب �لري��شي و�ل�ش�لة �لت�بعة له ب�شكل كلي, وتعر�شت  و�حد 

عدد من �ملن�زل �ملحيطة ب�مللعب و�ملحالت �لتج�رية لأ�شر�ر متف�وتة.
  �ملركز �لق�نوين وثق وق�ئع �رتك�ب جرمية �لقتل �ملب��شر للمدنيني وجرمية ��شتهد�ف �ملن�ش�آت 
�ملدنية و�لإ�ش�ب�ت و�لأ�شر�ر ب�شه�د�ت �ل�شهود و�إف�د�ت �ل�شح�ي� و�ل�شور �لفوتوغر�فية و�لفيديو 
ونت�ئجه�  ووق�ئعه�  جمري�ته�  و��شتطلع  �حل�دث  مك�ن  وع�ين  �ملنطقة  وز�ر   , �لطبية  و�لتق�رير 
و�آث�ره�, و��شتمع لإف�د�ت بع�ص �ل�شح�ي� و�شه�د�ت �ل�شهود من �أه�يل �ملنطقة, و�نتقل �إىل م�شت�شفى 

�ملدينة �لذي �أ�شعف �إليه �ل�شح�ي� ووثق كل ذلك.
إفادات الشهود :

�مللعب  �إىل  �إنتقل  �أنه  ب�ملح�فظة  �لع�م  �لثورة  م�شت�شفى  هيئة  يف  يعمل  �إ�شع�ف  �شي�رة  �ش�ئق  �أف�د 
�لري��شي بعد �لق�شف مبدة ي�شرية ونقل ت�شع جثث من �ملدنيني بينهم �أطف�ل ون�ش�ء مت �إخر�جهم 

من حتت �أنق��ص منزل �أحد �ملو�طنني  يدعى )�لُبعي�شي( ومت �إدخ�لهم ثالجة �مل�شت�شفى. 
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إفادات طبـــــية :
�أف�د مدير �لطو�رئ  مب�شت�شفى �لثورة ب�ملح�فظة �أن �مل�شت�شفى ��شتقبل ت�شع جثث من ع�ئلة و�حدة 
وقد   , �أخرى  �أ�شرة  من  وطفلة  و�ش�ب  �لأ�شرة  ورب  و�مر�أتني  �أطف�ل   4 بينهم  �لبعي�شي(  )بيت  من 

و�ف�ن� ب�شورة من �شه�د�ت �لوف�ة  لل�شح�ي� مت توثيقه�. 

نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
-�ل�شح�ي�:

 �ملركز �لق�نوين وّثق م� نتج عن �لق�شف من �شح�ي� و�أ�شر�ر , فقد �أ�شفر �لق�شف عن مقتل �أ�شرة 
ك�ملة مكونةمن 7 �أفر�د بينهم )4( �أطف�ل و�مر�أة ورجلني كم� ُقتلت طفلة و�مر�أة من �أ�شرة �أخرى 

يف �ملنزل �ملج�ور وبلغ عدد �لقتلى 9 و�أُ�شيب �شتة مدنيني بينهم طفلني و�أنثى . 
-�لأ�شر�ر: 

- تدمري �مللعب �لري��شي يف �ملدينة.
- تدمري �ل�ش�لة �لري��شية �لت�بعة للملعب.

- تدمري منزل �ملو�طن )عبده على �لبعي�شي( جو�ر �مللعب ومقتل ت�شعة من �أ�شرته و�إ�ش�بة �آخرين .
- ت�شرر  )14( منزل ب�أ�شر�ر متف�وتة , وعدد )6( حمالت جت�رية و�شي�رة و�حدة.  

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 �ملركز �لق�نوين من خالل �لإطالع على �لو�قعة ومع�ينة مك�ن �ل�شتهد�ف �لذي ل يوجد فيه 
�أن  كم�  ري��شية,  من�ش�أة مدنية  فهو  مق�تلني,  �أو  نق�ط ع�شكرية  �أو  من�ش�آت  �أو  مو�قع  �أي  بقربه  �أو 
�ل�ش�كنني ب�لقرب من �مللعب هم �أ�شخ��ص مدنيون. وقد �شن �لطري�ن �حلربي غ�رة �أخرى م�شتهدفً� 
�مل�شعفني �لذين هرعو� وجتمعو� لإنق�ذ من �شقط بعد �لغ�رة �لأوىل , وهو م� �أدى �إىل ح�شول جمزرة  
�ل�شعودي قد  �لتح�لف  �أن قو�ت  يوؤكد  , وكل ذلك  �لع�شر�ت بني قتيل وجريح  فيه�  �شقط  مروعة 

�رتكبت جر�ئم حرب وجر�ئم �شد �لإن�ش�نية ت�شتوجب مع�قبة مرتكبيه� .
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الضحايا القتلى

صور حصل عليها املركز القانوني من املشاركني يف اإلنقاذ لبعض الضحايا القتلى

جثة �لطفل/ �شليم عبده علي �لبعي�شي
 يف ثالجة م�شت�شفى �إب

جثة لإحدى �لن�ش�ء حتت رك�م منزله�
�لذي ق�شفته ط�ئر�ت �ل�شعودية وحت�لفه�

تاريخ االنتهاكاملكاناحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/12جو�ر �مللعب�إب5طفلةرهف حممد علي عبد �هلل مغني1. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب5طفل�شليم عبده علي �لبعي�شي2. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب7طفلةرمي عبده علي �لبعي�شي3. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب8طفلعبد�لرحمن عبده علي �لبعي�شي4. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب18طفلعنرت عبده علي حممد �لبعي�شي5. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب40�أنثىملوك حممد علي عبد�هلل �ملغني6. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب30�أنثى�إفتك�ر عبده علي حممد �لبعي�شي7. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب60ذكرعبده علي حممد حز�م �لبعي�شي8. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إب20ذكرحمزة عبده علي �لبعي�شي9. 
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الضحايا اجلرحى

صور وثقها املركز القانوني للدمار يف امللعب الرياضي
واملنشآت املدنية

تاريخ االنتهاكاملكاناحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/12جو�ر �مللعب�إبم�ش�ب6طفلةف�تن يحيى حممد عبد�هلل �ملغني1. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إبم�ش�ب5طفلةرحيل عبده علي حممد �لبعي�شي2. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إبم�ش�ب30ذكر�أكرم عبد�هلل حممد ث�بت3. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إبم�ش�ب30ذكرحكيم علي �لبعي�شي4. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إبم�ش�ب20�أنثىنه�م ن��شر عبد�هلل �ش�عطة5. 

2015/4/12جو�ر �مللعب�إبم�ش�بذكرطز�ن �مل�شنف )�أحد �مل�شعفني(6. 
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منازل وحمالت جتارية ُدمرت بسبب القصف

منزل مدمرلأحد �ملدنيني بعد ��شتهد�فه من قبل �لطري�ن �حلربي لل�شعودية وحت�لفه�

من�زل تدمرت كليً� ب�شبب ق�شفه� من قبل طري�ن �ل�شعودية وحت�لفه�

حمالت جت�رية تدمرت و�أخرى ت�شررت ب�شبب �لق�شف
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