
 

 

 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه  قصف
 العاصوت صنعاء –هديريت السبعني  –هنطقت  السبعني 

 م2018أبريل  28بتاريد 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 ركز الوطين لنقل الدم وؤحباثه قصف امل
 العاصمت صىعاء –مسيريت السبعيه  –مىطمت  السبعيه 

 م2018ؤبريل  28بتاريخ 

 
 

 إعساز/ المركز الماوىوي للحمىق والتىميت

 عبر محاميه وباحثيه وراصسيه حمىلييه في الىحساث التاليت:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -

  

 المركز الماوىوي للحمىق والتىميت



 

 

 فهرس التمرير:

 

 4 .................................................................................................... :ملخص

 4 ........................................................................................ :الىاقعة تفاصيل

 4 ................................................................................................. عيان شهىد

 6 ........................................................................................... :رمسية إفادات

 6 ............................................................................................ :الىاقعة نتائج

 6 .................................................... :الذويل اإلنساين للقانىن وفقًا االنتهاك وصف

 7 .......................................................................................... :املركز تىصيات

 

 
 
 

  



 

 

 العاصمت صىعاء –السبعيه  –لصف المركز الىطىي لىمل السم وأبحاثه تمرير حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 4 

 ملرص:

يف بعسدبء صةرر عٍى ِة زحمى ِٓ بحلٍةخ بدلدٍٔد وبدلٕظوِد بٌصذٍد وبدلزبوش بٌيت زمدَ خددِةذ  

ٌٍّددوبنيٕا بهددسطدا نيددلبْ لددةٌن بٌردددوبْ بدلزوددش بٌددونيحب ٌٕمددً بٌدددَ و عة ددٗ ج ددةرخ  خز سددٗ عددٓ        

ا بخلدِد، ِة ٌإودد  ْ نيدلبْ بٌسذدةٌن برزىدث جةهدسطدبا بدلزودش  ز دد ددزت زسٕدةأل ِد  ودً ب عدزب            

وبدلوب ٍك وبٌمةٔوْ بٌدويل بإلٔسةين، وزأيت ٘ذٖ بجلز د بِسدبدبً ٌسٍسٍد بجلزبئُ بٌيت ٌززىحطة بٌطلبْ 

 .8102َبجزًٌ  82ئىل بٌٍوَ بجلّرد بٌسرودي ولةٌفٗ ِٕذ جدبٌد بحلزت عٍى بٌٍّٓ 

 الىالعت:تفاصيل 

بدلزوش بٌونيحب ٌٕمً بٌدَ و عة ٗ ٌردد بدلزودش بٌزئٍسدً ٌٕمدً بٌددَ وِٕمد زٗ ِدٓ  ٘دُ بدلٕمد ذ بٌصدذٍد           

بحلٍوٌددد عٍددى ِسددسون بٌددونيٓ   ٍددد دورٖ يف ئٔمددةح بدلزصددى وبجلزدددى خةصددد يف  ددً زشبٌددد بٌ ددةربذ       

وزرددزا بَ ا ٌاصددةجةذ بخلطددلخ بٌدديت لسددة  ئىل ٔمددً     

دِةذ رلةٍٔددد وئٔمددةح بٌدددَ جةإلصددةىلد ئىل ِددة ٌمدِددٗ ِددٓ خدد  

ِزصددى بٌسددزنيةْ وبٌميهددٍٍّة ونل٘ددة ِددٓ  عددزبا بٌدددَ     

بٌورب ٍددددد بٌدددديت لسددددة  ئىل  زعددددةذ دَ جصددددورخ ِسددددسّزخ   

وِٕسظّدددددد وودددددذٌه بٌرٍٍّدددددةذ بجلزبدٍدددددد بٌددددديت زدددددسُ يف      

% ِدٓ ب دسٍة دةذ   21بدلسسمفٍةذ دٍد  ٌ طدً بدلزودش ٔسدحد     

عٍددى ِسددسون بجلّطورٌددد، ئ   ْ نيددلبْ بٌسذددةٌن بٌسددرودي   

رّد بهسطدبىلٗ ج دةرخ  دذ ئىل خزو دٗ عدٓ بخلدِدد وزولفدٗ عدٓ بٌرّدً يف عّدً ئ زبِدً ٌسٕدةأل ِد  ودً             ز

بٌمٍُ وبدلوب ٍك وب عزبا بٌدوٌٍد وبإلٔسةٍٔد وبعسددبء صدةرر عٍدى ِدة زحمدى ِدٓ بحلٍدةخ بدلدٍٔدد وبدلٕمد ذ          

  بٌصذٍد وبحلٍوٌد.

 

 شهىز عيان

عٕددد جوبجددد بدلزوددش بٌددونيحب ٌٍدددَ و عة ددٗ ٌمددن عمددزبذ بدلدددٍٔا ِددٓ  لددةرت بٌ ددذةٌة وبدلزصددى بٌددذٌٓ     

حيسددة وْ ئىل دَ بٌددحره ِٕددطُ ِددٓ  زددى ٌٍسددلد ٌمزٌحددٗ جةٌدددَ، وددةْ ِددٓ صددّٕطُ بدلددوبنيٓ عٍددً  ددد       

زدٗ عدةد   عحدبهلل وةْ وبلفدًة يف بدحةن بٌحوبجدد  هدسيَ لزجدد بٌددَ ولزجدد بٌحيسِدة بخلةصدد جادددن لزٌحة          

ئ ز ندةرخ بهدسطدىلسٗ   و٘و دشٌٓ ىلمد زسحث بٌطلبْ ئىل زولن بدلزوش عٓ خدِةزٗ بدلدٍٔد وزرطً   طشزٗ 

 الفجىة التي أحسثها الصاروخ في المبىى
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يف بٌسةعد بٌرةبدزخ وبٌٕصدن ِسدةء بجلّردد، ٔدسا عٕدطة خدزو  بدلزودش عدٓ بخلدِدد جسدحث زرطدً جرده              

   طشزٗ وبزيا وز زر جره بدلسسٍشِةذ وزدِل   شبء ِٓ بدلحةين.

املركزز يصزف لنزا بعزت التلاصزهل ادزه البدالسزام خزر، املاغزمن  يبلز  هز              ؤحد العاهلني يف

 الاهاً  ؤفادنا بقوله: 28العور 

وةٔدر بٌطدةئزبذ لٍدك جىمةىلدد      ٔة ِو ن يف ٘دذٖ بدلزودش ووٕدر ِسدةء بجلّردد ويف بٌسدةعد دبخدً بدلزودش         

د بٌرةبددزخ وبددٕر هٍسددٍد نددةربذ عٍددى بٌرةصددّد صددٕرةء،  دددد زٍدده بٌ ددةربذ بهددسطدىلر بدلزوددش بٌسددةع       

و رجرا دلٍمد مسرر بٌ زجد وبرزذ جةٌزعث بٌ ةرخ بهسطدىلسٕة جمدىً ِحةبدز وهدمل بٌصدةرور جسدطخ      

بدلزوش وبخسزلر بٌسمن وٌىٕٗ مل ٌٕفجز ىلمد  دد دِةر وحل يف نزا وِحةين بدلزوش ىلمدد هدمل ِدة جدا     

بٌفلوهدةذ ؤفدذ   نزىلد بٌمطةرخ وبإلربٍن وخمشْ بٌسطةجك زسحث يف  صدزبر خمدشْ بدلسدسٍشِةذ ولسدُ     

ِمزود بدلٍةٖ بٔفجدز وسخدر بدلٍدةٖ      ِسةر زمزٌحةً 5ئىل لر بٌسزبت يف  رصٍد بدلزوش خمسزق ِة ٌشٌد عٍى 

يف بدلزودددش وزرطٍدددر ِرظدددُ ب  طدددشخ ٌدر دددد  ْ بدلزودددش خدددز  عدددٓ بخلدِدددد وزولدددن  ةئٍدددةً ِدددٓ زمدددد     

ا بدلزودش وبجلٍّد  ٌمدرز جدةخلوا     بخلدِةذ،  و ً خوىلةً ِٓ بٌصةرور بٌذي مل ٌٕفجدز و سبي لدر  ٔمدة   

و  جيزؤ عٍى بٌدخوي خوىلًة ِٓ بٔفجةرٖ يف  ي ولدر،  ةٍٔدةًم ِرظدُ ب  طدشخ زرطٍدر وز دزرذ وعة دد        

 ئىل ئصيح وبهسحدبذلة و  ٌو د ئِىةٍٔةذ جسحث بٌظزوا بٌيت خٍفسطة بحلزت عٍى بٌٍّٓ.

 ا بقوله:الاهاً  ؤفادن 25هوظف آغر اده طارق حمود صلح  يبل  ه  العور 

 ٔدة  هددىٓ يف بٌصددةىلٍد جدةٌمزت ِددٓ بدلزوددش و عّددً يف لسدُ بٌسطددةجك جددةدلزوش بٌدونيحب ٌٕمددً بٌدددَ مسرددر     

بدرزذ  ِسةء بجلّرد لٍٍك بٌطلبْ ومسرر بٔفجةربذ ِسسةٌٍدد  

جأْ  دد بٌ ةربذ بهسطدىلر بدلزوش وبزصٍر جشِيئً  و خدلوين  

 ْ بٌطلبْ ىلريً بهدسطدا  بدلزودش بٌدونيحب ٌٍددَ و عة دٗ عمدث       

بٌ ةرخ ح٘حر ئىل بدلزوش و دٔة  ْ بٌصةرور بخسزق هطخ ندزا  

بٌمطةرخ ومل ٌٕفجز وٌىٓ بخسزق   رصٍد بدلزوش ودخً يف  عّدةق  

وٍددن جز ددٗ. بٌصددةرور دددةي  بٌسددزبت و ددً ئىل بٌٍددوَ   ٔرددزا

همونيٗ  دد  صزبر  سٍّد ودِةر  شئدً ٌٍّحدةين و زٍدن جرده ب  طدشخ ىلمدد بخسدزق هدمن زوهدل جدا           

زمطددل بدلٍددةٖ وبٌدديت زرطٍددر وزسددحث بٔفجددةر ِةهددورخ    خمددشْ ب  طددشخ بخلةصددد جةٌدددَ ونزىلددد ِٕظوِددد    

 بٌرًّ.ِمزود بدلٍةٖ ئىل زٍن جره ب  طشخ وخزو  بدلزوش عٓ بخلدِد وزولفٗ عٓ 

 خاهد آغر هنري الزبهدن املتحدث باسن املركز ؤفاد بقوله:

َ بهددسطدا نيددلبْ بٌسذددةٌن بدلزوددش  8102بجزٌددً  82يف بٌسددةعد بٌرةبددزخ و رجرددا دلٍمددد ِسددةء بجلّرددد  

بٌونيحب ٌٕمً بٌدَ و عة ٗ ج ةرخ همطر وهل بدلزوش وبخسزلر بٌسطخ ؤفذ ئىل دبخً  عّدةق ب رصدٍد   

 ِسةر جةنيٓ ب را ومل ٌٕفجز بٌصةرور و  ٌدشبي لدر ب ٔمدةا، ِدة      5طل دوبيل يف ِة جا نزىلد بٌسم

 آثار ما ذلفه المصف
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 دن ئىل خددزو  بدلزوددش عددٓ بخلدِددد وزولفددٗ وزرطٍددً جردده ب  طددشخ وبزدديا جردده بدلسددسٍشِةذ ودِددةر      

ِددة زسددحث يف زولددن بٌرّددً وزمددد  خدددِةذ ٌٍّددوبنيٕا بدلزصددى وبجلزدددى ِددٓ بٌدددَ         شئددً يف بدلددح   

 ةْ وبٌميهٍٍّة و زدى بحلزت ونلُ٘ ِٓ بدلدٍٔا بٌذٌٓ حيسة وْ ئىل دَ.خصوصةً ِزصى بٌسزني

 

 سميت:إفازاث ر

 ىلةد  ْ نيلبْ لةٌن بٌردوبْ بٌسرودي  ِدٌز بدلزوش بٌونيحب ٌٕمً بٌدَ و عة ٗ بٌدوسور   ٓ بٌمطةري

بهسطدا بدلزوش ج ةرخ بخسزلر هطخ بدلزوش ؤفذذ ئىل لر  ٔمةا بدلزوش وبهدسمزذ يف  عّدةق ب را   

بٌصدةرور مل ٌٕفجدز و ىلدةد  ٔدٗ     جأدد نزا بدلزوش بٌونيحب وزسحث يف دِةر  شئً و صزبر  سٍّد ِد   ْ  

 ٌيت  دد طة بٌطلبْ.هوا ٌوبيف بدلزوش جسمزٌز زفصًٍٍ عٓ بخلسةئز ب

 

 وتائج الىالعت:

 املنشأث املدنهت:

 
 

 1 تضرر

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي السولي:

بدلٕطمدد بٌديت ا بهدسطدبىلطة وو ددٔة     لمٍمدةذ ٍِدبٍٔدد دلرزىلدد     بدلزوش بٌمةٔوين بنيٍ  عٍى بٌوبلرد و  زن

ِدٍٔددد و ْ بدلىددةْ بدلسددسطدا عحددةرخ عددٓ ................................................... و   ْ بدلٕطمددد  

زو د  ي  ٘دبا عسىزٌد يف زٍه بدلٕطمد ب ِز بٌذي ٌإود  ْ ِة لةِر جٗ لوبذ بٌسذةٌن ٘دو بهدسطدبا   

ٌٍّحةدب وبٌمدٍُ بٌديت    ٌرةلث عٍٍطة بٌمةٔوْ بٌدويل، وخزلةًِسرّد ٌٍّدٍٔا وبدلٕم ذ بدلدٍٔد وً٘  زبئُ 

بهددسّزبر بٌسددرودٌد ولةٌفطددة يف لسددً وبهددسطدبا ب نيفددةي  ورلددزد مجرددر عٍٍطددة باسّرددةذ بدلسذ ددزخ. 

ززىحدطة  ٌ بٌسذدةٌن بٌسدرودي  وبٌٕسةء وبدلدٍٔا ِة ٘و ئ   ز د جمرد ز ةا ئىل بجلدزبئُ بٌديت  ِدة سبي    

ء ٘ذٖ بجلزبئُ بٌيت ٌٕدن ذلة  حا بإلٔسةٍٔد وِسّ  باسّ  بٌدويل بٌذي ِة سبي صةِسةً ئسب ن  ِةَ ِز
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وبٌيت هسمىً يف بدلسسمحً بٌمزٌث عمحد  ِةَ زىةزن باسّ  بٌددويل ودىلةعدٗ عدٓ بحلمدوق وبحلزٌدةذ جدً       

 هسىوْ ٘ذٖ بجلزبئُ هوبجك دوٌٍد يف بٌردوبْ عٍى باسّرةذ وبٌدوي.

 

 تىصياث المركز:

    بدلزودددش بٌمدددةٔوين ٌٍذمدددوق وبٌسٍّٕدددد ٌددددعو مجٍددد  ِٕظّدددةذ باسّددد  بدلددددين وبدلٕظّدددةذ بٌدوٌٍدددد

وخصوصًة ِٕظّةذ ب ِدُ بدلسذددخ ئىل لّدً ِسداوٌٍةألة ب خيلٍدد وبإلٔسدةٍٔد  دةٖ ِدة ٌززىحدٗ          

 بٌسرودي ِٓ  زبئُ عك بٌحمزٌد و بإلٔسةٍٔد مجرة. بٌسذةٌننيلبْ 

 ب ِٓ ئىل بحلفةظ عٍى ِة زحمى ِٓ مسرسطة وهزعد بٌرًّ عٍدى   وّة ٌدعو ب ُِ بدلسذدخ ورلٍس

 ولن بحلزت وولن ٔشٌن بٌدَ بٌٍّحب وبحلد ِٓ برزىةت بجلزبئُ عك  نيفةي ؤسةء بٌٍّٓ.

      وٌدعو ئىل هزعد ئرهةي جلةْ لمٍك دوٌٍد ٌٍسذمٍك يف ٘ذٖ بجلز دد ونل٘دة وزمدد  ِززىحٍطدة

 ٌٍم ةء بٌدويل.
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 صور لبعت املنشأث املدنهت املدهرة واملتضررة جراء القصف 

  
  

     
  

  
  

 صنعززززاء –الهوزززز   - املركز القانوين للحقوق والتنوهت صادر ال /
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