
 

 

 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 أطفالإصابة 
 خزان مياه قصف ب

 حمافظت صعدة –يديريت يُبّ  –يُطمت آل حمًد 

 م2018يىليى  26بتاريخ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 طفال إصابت ؤ

 بمصف خزاٌ يياِ 
 محافظت صعدة – مديريت مىبً –مىطمت  آل محمد 

 2018يىليى  26بتاريخ 
 
 

 إعداد/ المركز الماوىوي للحمىق والتىميت

 عبر محاميه وباحثيه وراصديه حمىلييه في الىحداث التاليت:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -

  

 الماوىوي للحمىق والتىميت المركز



 

 

 فهرس التقرير:

 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معرّفة. ........................................................ :ملخص

 4 .........................................................................  :الواقعة تفاصيل

 اإلشارة املرجعية غري معرّفة.خطأ!  ................................................  :رسمية إفادات

 5 ............................................................................  :الواقعة نتائج
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معرّفة. .........  :االنساني الدولي للقانون وفقا   االنتهاك وصف

 6 ...........................................................................  :المركز توصيات

خطأأأأأ! اإلشأأأأارة املرجعيأأأأة غأأأأري لبعضهم وصور المدنيين من القتلى الضحايا وبيانات أسماء( 1) رقم ملحق
 معرّفة.

 7 ..................... لبعضهم وصور المدنيين من الجرحى الضحايا وبيانات أسماء( 2) رقم ملحق

 7 ............................ والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت وبيانات أسماء( 3) رقم الملحق

 

 
 
 

  



 

 

 صعدة -مىبً  -آل محمد  –خزان مياي  لصف تمرير حمىلي يىثك

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

 الىالعت:تفاصيل 

َ أطٍددك سٌالدداٌ   6102َىٌُددى  62ظهدد ي َددىَ س ّددُف س ىس ددك     ِددٓ ػٕددا سٌعدداػا سةاعَددا ػ ددز    

سٌعؼىعٌ صاروخًا ِٓ لبً لىستٗ سٌربَا ػًٍ ِٕطمدا لي مّدا س ؤ٘ىٌدا ساٌعدىاْ س دأُر ةاَزَدا ِٕبدٗ        

 ددزص تداسغ ٌٍّددىسطٓا ػُداسْ مّددا ءدار أ ٕددا  وروع    ٌٍما ظدا صدؼايأ أصدداص سٌخدارون خددشسْ ُِداٖ     

سٌطفٍااْ  اطّا ػُداسْ مّدا ءدار    وأصُبت سٌخارون وعِز س شسْ وٍُاً  طفٍااْ ِٓ سٕاتٗ ػٍُٗ سٔفجز

ءددٕىسوأ اصدداساهٓ ساٌعددا و     2ءددٕىسو ويددمُماها ءددبؤ ػُدداسْ سٌباٌعددا ِددٓ سٌؼّددز      01تبٍددم ِددٓ سٌؼّددز   

 اءؼا هٓ اىل س عا فً سجلّهىرٌ ةإَا صؼاي.
 

 إفاداث شهىد عيان 

، شاْد عياٌ وشقميك انطفهق ا ااصقاب ا  قاٌ     عاياً 02عاطف عيداٌ حمًد سامل يبهغ يٍ انعًر 

لابهُقاِ ودقدل نُقا عقٍ     يٍ خزاٌ ااياِ ان ابع هلى حلظقت ولقوا انصقا،و ،    ي واجداً عهى يمربت 

 تفاصيم انوالعت لائالً:

ٔظددزسً ٌ ددلا تددىس ز ُِدداٖ سٌ ددزص سا ٕطمددا وتدداِ  سٌالدداٌ  سٌعددؼىعٌ يددبىاو خشسٔدداو س ُدداٖ سٌدد     

سٌدالي  سإحداي  مّٕدا لبدً ػداَ  فدز خدشسْ ُِداٖ       أ ساسَدا ػاوسٔدٗ ػٍدً سٌدُّٓ      ذتعذٌ ءىاْ س ٕطما ِٕد 

سجلبٍُا س طٍا ػًٍ ِٕاسٌٕا وختخُخها وخشسْ  ُاٖ سٌ دزص تاٍدم ِدٓ ُِداٖ سرِطدار ووداْ سإٌعدبا ٌٕدا         

ءدُاو سٌؼددُا وسةُدداي و  صدباا َددىَ س ّددُف   يدزَاْ حُدداي وحُدا ٔ ددزص ِٕددٗ وع ٔعداعس ػٕددٗ   أءا   

سٌعاػا سٌؼايزي وسٌٕخ  ذ٘بت  اطّا وءبؤ جلٍب س دا  ِدٓ س دشسْ واٌؼداعي اىل ِ ٌٕدا       ػٕاوحتاَاسً 

وػٕا وصىهلٓ مسؼت صف  سٔطلق سٌخارون سٌذٌ سطٍماٗ سٌمىسو سٌربَا ٌٍالاٌ  سٌعؼىعٌ يؼزو أٔٗ 

ْ       ػٕاِا عوي سٌخارون سٌافت َعدارسً ِاجٗ حنىٔا عٔىو سزأءٍ و   زأَدت سٌعبدار وسرعخٕدا تزتفدغ ِدٓ خدشس

ؼت صزسن سءداعا ا أخد   اطّدا وءدبؤ ٘زػدت اٌدُهٓ حُدى وٕدت ػٍدً ِمزسدا ِٕدهٓ            س ُاٖ سٌااسغ ٌٕا ومس

ألىَ سزػٍ لطؼاْ سرغٕاَ سٌااسؼا ٌٕا وسٌد  ت دىً ٌٕدا س خدار سرءاءدٍ ٌٍؼدُا وسةُداي ػٕداِا وصدٍت          

مدداذ حُدداي  أيب وءدداػاؤا   أوسُٕددهُ س ٕمددذوْ أتددً سؼددا ذٌدده  ووجددا ٓ ِجددزجااْ ساٌدداِا     اٌددُهٓ 

سٌطفٍار س خاسار واءدؼا هٓ اىل س عا دفً سجلّهدىرٌ اصداساهٓ حعدب ا داعي سرطبدا  ساٌعدا         يمُمايت 

 اسسٌت   غُبىسا ر تعاؼا وػُها.ِأخطز٘ا سٌ  ٔاٌت جعا يمُم   اطّا وسٌ  
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ٌ عايققاً،  66عيققداٌ حمًققد سققامل، عًققرِ    لابهُققاِ خققالل تواجققدِ يع ققٍ    وانققد انطفه ققاٌ ااصققاب ا

 بااس شفى اجلً و،ي ولال نُا:

ِدٓ  خزجت ِٓ ِ يل وأٔا  اٌا  وٕت   س  ي ِجطجؼاً و جؤي مسؼت عوٌ سعٔفجار واْ ػُٕفاً 

 جلٍددب س ددا  ِددٓ خددشسْ س ُدداٖ  اددا اطّددا وءددبؤ سٌٍادداْ ذ٘ب أسٕادداٌ ذػز و ىجئددت ػٕدداِا مسؼددت صددزسن  سٌدد

سٌمدىسو سٌربَدا سٌااسؼدا ٌٍؼداوسْ     ٌإلصاسا جدزس  سٌخدارون سٌدذٌ أطٍمادٗ     تؼزضٓ ؼز ت أهنٓ  س ٍّىن ٌٕا 

  حد   ومحٍٕا٘ٓ ذ٘بت اٌُهٓ وواْ لا ءبمس أخى٘ٓ ػاط  ولّٕا سزسط ِىاْ سإلصاساو  سٌعؼىعٌ 

ٍّعا فًأ س ٕطما ِؤ٘ىٌا ساٌعدىاْ س دأُر   ٌءؼا هٓ إلسٌؼثىر ػًٍ ءُاري تطىع هبا أحا أ٘ايل س ٕطما 

َىاساوْ ي  صٕىف س ؼٕاي جزس  سٌؼاوسْ وسةخار سٌذٌ ت زع  ُٗ سٌعؼىعَا وحتاٌفهدا   سٌذَٓ أصبلىس

وسخددىري يددبٗ َىُِددا تٕددهّز ػٍُٕددا سٌمددذس   سٌخدداروخُا وس ا ؼُددا سٌدد  تطٍمهددا ػ ددىس ُاً سٌمددىسو سٌربَددا  

ٌٍعددؼىعَا وحتاٌفهددا وأصددبلٕا ٔؼددُا   ظددً رػددب وار٘دداص حتدداٌ  ءددؼىعٌ غدد  ِعددبىقأ س ؼأدداي سٌدد    

َىاسا٘ا ءىاْ س ٕطما ِٓ أسزس٘ا ػاَ وجىع ُِاٖ صاةا ٌٍ زص وً خشسٔاو س ُاٖ وسِسدار سجلى ُدا لدا    

 سءاها ها ط سْ سٌالاٌ  سٌعؼىعٌ.

 

 وتائج الىالعت:

  انضحايا اادَيا:

 
   

 اإلمجايل

 2   2 اجلرحى

 ااُشأث اادَيت:

 
 

 1 تديري
 

 

 اإلوساوي الدولي:وصف االوتهان وفمًا للماوىن 

س ٕطمدا سٌد    سءداهاس ها ووجدأا     حتمُمداو ُِاسُٔدا  ؼز دا     س زوش سٌمأىين سطٍغ ػًٍ سٌىسلؼا وأجزي

خشسْ ُِاٖ ٌٍ زص تاسغ ٌٍّىسطٓا ػُاسْ مّا ءدار  ِأُا وأْ س ىاْ س عاهاف ػباري ػٓ ْ س ٕطما أ

    ِ وع تىجددا أٌ أ٘دداسف  ٕبددٗ ما ظددا صددؼاي     ِٕطمددا لي مّددا س ؤ٘ىٌددا ساٌعددىاْ س ددأُر ةاَزَددا 

ػعىزَا   تٍه س ٕطما سرِز سٌذٌ َؤوا أْ ِا لاِت سٗ لىسو سٌالداٌ  ٘دى سءداهاسف ِاؼّدا ٌٍّدأُر      
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َؼالب ػٍُها سٌمأىْ سٌداويلأ وخزلدًا ٌٍّبداعا وسٌمدُُ سٌد  ألؼدت ػٍُهدا        وس ٕ آو س أُا وٍ٘ جزس ُ 

سءاّزسر سٌعؼىعَا وحتاٌفها   لاً وسءاهاسف سرطفاي وسٌٕعدا  وس دأُر    وجمزعسجملاّؼاو س الجزي. 

وِعدّغ  أي زتىبها أِاَ ِدز َ سٌالاٌ  سٌعؼىعٌِا ٘ى اع جزتا س ؼا تجاف اىل سجلزس ُ سٌ   ِا سسي 

سجملاّغ سٌاويل سٌذٌ ِا سسي صاِااً اسس  ٘ذٖ سجلزس ُ سٌ  َٕاي هلا جدبر سإلٔعدأُا وسٌد  ءا دىً       

 عددامبً سٌمزَددب ػمبددا أِدداَ تىددات  سجملاّددغ سٌدداويل وع اػددٗ ػددٓ سةمددىق وسةزَدداو سددً ءدداىىْ ٘ددذٖ      س

 سجلزس ُ ءىسسك عوٌُا   سٌؼاوسْ ػًٍ سجملاّؼاو وسٌاوي.

 

 تىصياث المركز:

    س زودددش سٌمدددأىين ٌٍلمدددىق وسٌإُّدددا َددداػى لُدددغ ِٕظّددداو سجملاّدددغ س ددداين وس ٕظّددداو سٌاوٌُدددا

 ُ س الداي اىل حتّدً ِعدئىٌُا ا سرخللُدا وسإلٔعدأُا اداٖ ِدا َزتىبدٗ          وخخىصاً ِٕظّاو سرِد

 سٌعؼىعٌ ِٓ جزس ُ  ك سٌب زَا و سإلٔعأُا لؼا. سٌالاٌ ط سْ 

   ًوّا َاػى سرُِ س الاي وجمٍف سرِٓ اىل سةفاظ ػًٍ ِا تبمً ِٓ مسؼاها وءزػا سٌؼًّ ػٍد

 ص سجلزس ُ  ك أطفاي ؤعا  سٌُّٓ.ول  سةزص وول  ٔشَ  سٌاَ سٌُّس وسةا ِٓ سرتىا

      وَاػى اىل ءزػا ارءاي جلاْ حتمُك عوٌُا ٌٍالمُك   ٘ذٖ سجلزتدا وغ ٘دا وتمدار ِزتىبُهدا

 ٌٍمجا  سٌاويل.
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 (1يهحك ،لى )

 ؤمساء وبياَاث انضحايا اجلرحى يٍ اادَيا وصو، نبعض ى

 انعًر انُوا االسى و
َوا 

 االَ  ان
 احملافظت ااديريت

يكاٌ 

 انوالعت

تا،يخ 

 اس  داف ى

 6102َىٌُى  62 لي مّا صؼاي ِٕبٗ جزحيا 01 اطفٍ  اطّا ػُاسْ مّا ءار 1

 6102َىٌُى  62 لي مّا صؼاي ِٕبٗ جزحيا 2 اطفٍ ءبؤ ػُاسْ مّا ءار 0

 

 

  

 (0ااهحك ،لى )

 ااُشأث اادَيت ااديرة واا ضر،ةؤمساء وبياَاث 

 انعدد َوا ااُشإة اسى صاحب ااُشإة و
َوا 

 انضر،
 احملافظت ااديريت

يكاٌ 

 انوالعت

تا،يخ 

 اس  داف ى

 6102َىٌُى  62 لي مّا صؼاي ِٕبٗ تاِ  0 خشسْ ُِاٖ ػُاسْ مّا ءار 1

 
 

  

 صُعققققاء –انيًققققٍ  - اار ز انماَوين نهحموق وان ًُيت صاد، عٍ/
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