
 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 تمزيز حمىلي يىثك

 أطفالل وإصابة مقت
 المدفعية والصاروخية بالقذائف قصف الب

 محافظت صعدة –مديزيت شداء  –مىطمت  بىي الثالمت 

 8162يىليى  61بتاريخ 

 
 

 إعداد/ المزكز الماوىوي للحمىق والتىميت

 عبز محاميه وباحثيه وراصديه حمىلييه في الىحداث التاليت:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -
  

 المزكز الماوىوي للحمىق والتىميت



 

 

 فهرس التقرير:

 

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

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

 5 ........................................................................................... :رمسية إفادات

 5 ............................................................................................ :الىاقعة نتائج

 5 .................................................... :الدويل اإلنساين للقانىن فقًاو االنتهاك وصف

 6 .......................................................................................... :املركز تىصيات

 7 ................................... املدنيني من القتلى الضحايا وبيانات أمساء( 1) رقم ملحق

 8 ................................ املدنيني من اجلرحى الضحايا وبيانات أمساء( 2) رقم ملحق
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 الىالعت:تفاصيل 

و شةُ  لةماا انالةان     8162يمنيةم   66املمافة   يةمو اثنةُ     ةريانساعة احلاديةة عرةق ل ةم   ة    عُد 

انسةةدمدق ل ةة  عرةةماقذ ئاناةةااق  ان ةةافعيية عاملدفديةةة     

عهى املُاط  انسكُية عاناقى احلدعدية مبديقية شةدا  ثنُةا    

، َةا    ن يةع املةماد اناااقيةة    جتًع األطفال جماف حمم جتافق

ثطفةةال عابةةائة انةةُ   يةةقيٍ    ( نالنةةة  3 )عةةٍ كنةةت يااةةم  

 عايقثة يسُة يف يُطاة ثيقى.

 

 

 

 إفاداث شهىد عيان

كمٌ املُطاة حدعدية عاثت اثا َادفة في ا ث يساطيع  احد اثت ال ئأْايل انضلايا  اث  اَُا لةد  

  ا ى ثٌح هُا  عهى يدهمياا  عٍ ْاِ انمالدة  ئ دمئة عتهت املدهمياا ترري

شةُ  ْوةمو ئاناةااق  املدفديةة عان ةافعيية ئرةكم كشية  ععرةماقذ عهةى          لماا انالان  انسةدمدق  

املُاط  احلدعدية انسكُية، يُ ا لااق  اسا دف  ثطفةال ياوًدةمٌ اةماف حمةم جتةافق "دكةاٌ"  ةي         

 3افعيية يااةم  مبديقية شدا  َا  عٍ تهت اهلوًاا عاناااق  ان ة (  انشالية ئين) ئّ املُاكل يف لقية 

 ثطفال عجقح انُ   يقيٍ نيس هلى ثق كَب سمى ثهنى تماجدعا اماف يُاكهلى، 

 مت اربواحلا  ةا    غا نى مواي حلاد    ذارا        هاير  هتباب ارب ة اا ةدرير راا      حسب  افادة    

 قدئنً: ذأضدف

 تاةةقعحاٌ  لةةماا انالةةان  انسةةدمدق اةجقاييةةة  شةةُ  ل ةة  يةةدفدذ عبةةافعيذ ع لاهاةةّ اطفةةال        

اعاةاد عهةى افتكةاجمل ارةاكف      يؤكةد اٌ لةماا  ةان  اندةدعاٌ      سةٍ انشانشةة    عنااسةدة  ئ   سةٍ  ثعًافْى ا

 حب  األطفال سما ً ئانطرياٌ ثع ئاناافاا ان افعيية.

 

 

 المصفطفلت مه الضحايا جزاء 
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 إفاداث رسميت:

 اريكبور امسدع   سواة  هير  هتبب ارصحا مبير را شياء   أفدة ةقور :

 ةةقاقى سةةد ثطفةةال انةةيًٍ ئرةةكم عةةاو عثطفةةال بةةددة انةةايٍ   تةةأه ْةةاِ ا قمةةة سةةًٍ سهسةةهة ا 

يُةانمٌ ثعُة  ْوةمو يُةا ئدايةة اندةدعاٌ عهةى انةيًٍ، لسةة ثطفةال كةاَما اةماف يُةاكهلى ئاقيةة ئةين                

انشاليةةة اسةةا دفا ى لةةماا انالةةان  انسةةدمدق ئاناةةااق  املدفديةةة عان ةةافعيية لاةةم يُةة ى نالنةةة ثطفةةال  

يب انةةةُ   يةةةقيٍ ثعًةةةافْى تاةةةقاعح ئةةة  انشانشةةةة عث تاوةةةاعك يللةةة  ثجسةةةادْى لةةةااق  اندةةةدعاٌ  عثبةةة

 انااسدة، َام يُ ى طفه  ي ائ  ا ى املسارفى علد لاو  األْايل  ئدفٍ اشال انشالنة األطفال .

 عككق نُا ثمسا  األطفال حسب انكر  املقف .

 

 وتائج الىالعت:

  ارضحدرد اريً ني:

 
   

 اإلمجديل

 3   3 ارقبلى

 4 6 6 8 اجل حى

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الدولي:

املُطاةة انةمت ا اسةا داف ا ععجةدَا      اياةاا ييداَيةة ملدقفةة     املقكل انااَمين اطهع عهى انمالدة عثجقى

عث تمجةةد ثق  .يُةةاكل يدَيةةة  يف املُةةاط  احلدعديةةة  يدَيةةة عثٌ املكةةاٌ املسةةا دة ع ةةافة عةةٌٍ املُطاةةة ث

ثْداة عسكقية يف تهت املُطاة األيق اناق يؤكةد ثٌ يةا لاية  ئةّ لةماا انالةان  ْةم اسةا داة يادًةد          

يدالةةب عهي ةةا اناةةاَمٌ انةةدعيل، عيقلةةاو نهً ةةاد  عاناةةيى انةةمت     نهًةةدَي  عاملُرةةملا املدَيةةة عْةةذ جةةقاقى   

يف لاةةم عاسةةا داة األطفةةال اسةةاًقاف انسةةدمدية ع انف ةةا  عجمةةقدثمجدةة  عهي ةةا اراًدةةاا املالضةةقة. 

قتك ة ا  ي انالةان  انسةدمدق  عانُسا  عاملدَي  يا ْم اث جقمة ئردة تضاة ا ى ا ةقاقى انةمت  يةا كال    

عيسًع اراًع اندعيل اناق يا كال بايااو اكا  ْاِ ا قاقى انمت يُدى هلا ج   اةَساَية ثى ثياو يق
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ات  اراًع انةدعيل عدفاعةّ عةٍ احلاةمحل عاحلقيةاا ئةم       عانمت ساركم يف املساا م اناقيب عا ة ثياو تك

 ساكمٌ ْاِ ا قاقى سمائ  دعنية يف انددعاٌ عهى اراًداا عاندعل.

 

 تىصياث المزكز:

    املقكةةةل اناةةةاَمين نهلاةةةمحل عاناًُيةةةة يةةةدعم مجيةةةع يُملًةةةاا اراًةةةع املةةةدين عاملُملًةةةاا اندعنيةةةة

عي مباو يُملًاا األيةى املالةدة ا ى  ًةم يسةامنياألا األيالليةة عاةَسةاَية جتةاِ يةا يقتك ةّ          

 انسدمدق يٍ جقاقى حب  ان رقية ع اةَساَية مجدا. انالان طرياٌ 

 األيٍ ا ى احلفاظ عهى يا ت اى يٍ مسدا ا عسقعة اندًم عهةى   كًا يدعم األيى املالدة عجمهس

 عل  احلقجمل ععل  َلي  اندو انيًين عاحلد يٍ افتكاجمل ا قاقى حب  ثطفال عَسا  انيًٍ.

      عيدعم ا ى سقعة افسال  اٌ  اي  دعنية نهالاي  يف ْاِ ا قمةة عريريْةا عتاةدر يقتك ي ةا

 نهاضا  اندعيل.
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 (1هلحق رقن )

 أمسدء ذة دًدت ارضحدرد ارقبلى هي اريً ني 

 ارعو  ارٌوع االسن م
ًوع 

 االًبهدك
 ارير را

هتدى 

 ارواقعا

تدررخ 

 اسبهيافهن

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  لايم 5 طفم ع داهلل ثمحد شيُاٌ 1

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  لايم 9 طفم سامل عهذ ثمحد سهًاٌ 2

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  لايم 3 طفم عهذ ثمحد سهيًاٌ ياند سهيًاٌ 3

 

 حلور ةعض ارضحدرد هي ارقبلى اريً ني
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 (2هلحق رقن )

 أمسدء ذة دًدت ارضحدرد اجل حى هي اريً ني 

 ارعو  ارٌوع االسن م
ًوع 

 االًبهدك
 ارير را

هتدى 

 ارواقعا

تدررخ 

 اسبهيافهن

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  جقيح 6 طفم يمسى شيُاٌ 1

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  جقيح 3 طفم ريًداٌ حمًد شيُاٌ 2

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  جقحية  ثَشى ايقثة يسُة 3

 8162يمنيم  66 ئين انشالية شدا  جقيح  ككق جم مل اهلمية 4

 

 حلور ةعض ارضحدرد هي اجل حى اريً ني

 

  

 

  

 حلٌعاااادء –ار وااااي  - ار كز ارقدًوين رلحقوق ذاربٌو ا حلدةر عي/

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/

