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 ملخص:

دأب الرحالف السؼودً خالل ػذوانه ػلي اليَن  ػليي انري اب دثيادح وأ اياا ال يانويل اليذوين ا نسيا          

 ا9999لؼيياا واالذفاقَيياخ الييك ذطييا  سييضاً أنانييَاو ديي  ال ييانويل الييذوين ا نسييا  د يي ا اذفاقَييح دتليي       

ها الرحالف السؼودً أً شالك مل ٍؼ الؼ  ودٍحاملرؼل ح مب غ و ظش انرخذاا األنلحح الر لَذٍح وال  ات  

آالف االق ييايل ديي  ال  اتيي  الؼ  ودٍييح   الربٍييحهرنيياا د ييذ أنيي كد قااشاذييه ااشتَييح وؾييادح ا  قواذييه  ا

ااذودٍيح د ي ا دذٍشٍيح  يشؼ ال ػيَة األوديش دي         وامل ياق   واالسساا املرفجشج كايل نػَة امليذٍشٍاخ  

للرحالف السؼودً خالل  ذواسٍخ درؼاقثح د   اجلو وال واخ الربٍح قااشاخال  ات  الؼ  ودٍح الك أل ر ا 

دؼظم الزخااش الؼ  ودٍح ضالد الغادياو دوقوذيه ذريشتع ةَياج السياايل      ضالد ػذوانه  ػلي الَن  والك 

املذنَني د  هؤالا الساايل أهاين د ك ح الفشش _ دذٍشٍح  شؼ _ حمادظح  جه،  َس خلّيف انفجياس   

( آخيشٍ  تَ ي م قفليني تؼيذ ػصيوسهم ػلَ يا         3َالو وسيش    قري  دذنَاو د ر  أ ذ املذنَني ق ثلح ػ  ودٍح 

لشػيٌ قكؼيايل أا ياد م واال ركياب دي  اليوادً، أنيؼف اجلش يي ا           اأ ذ أودٍح امل ك يح  َ نيا رهثيو   

ا صالوا  ىت وقد كراتح هزا الر شٍش ٍرل ويل الؼ اٍيح الكثَيح وكيوسج ا غياتاخ     ددسرطفي ػثس الشٍفٌ و

 س ال  ثلح الؼ  ودٍح.الك نالر م سشاا انفجا

 

 

 الىالعة:فاصيل ت

، انفجييشخ ق ثلييح ػ  ودٍييح 8198ٍولَييو  97ٍييوا الصالشيياا املواديي   ديي  غييثا ػ ييذ السيياػح الصاد ييح 

( أضخاظ دذنَني سػاج أا اا د  نياايل د ك يح الفيشش _ دذٍشٍيح  يشؼ ااذودٍيح _ حمادظيح        4ب 

 جييه، تؼييذ أيل ػصييشوا ػلَ ييا تييوادً املنييال  تامل ك ييح أش يياا سػييَ م ل كَييغ األا يياا الراتؼييح  ييم وأٍؿيياو     

 98ػلٌ ضيوف ٍثليم دي  الؼنيش      اال ركاب د  الوادً، أنفشخ ػ  وقوع أ ذهم قرَالو ٍذػي/ ػثذه ػلٌ

ػاداو ، وسش  سداقه الصالشح  ػ  املشكض ال انو  ػلي أمساا املػاتني وهم / ػثذه حمنذ ػليٌ ػصنيايل   

ػاديياو ، و أ ييذ حمنييذ ػثييذه  95ػاديياو ، والكفلييني حمنييذ ػثييذه د جييش ٍثلييم ديي  الؼنييش _  81د جييش _ 

في ػثس الشٍفٌ الزً ذذػنيه د ظنيح أقثياا     ػاداو ، مت انؼاد م ا  دسرط 98مجاػٌ الثالم د  الؼنش 

 تالا  ذود الذولَح. 

ضي ود ػَييايل ديي  أهلييٌ امل ك يح خييالل ادييادقم للنشكييض ال ييانو  للح يوت والر نَييح اش يياا ذوشَ ييه للحادشييح    

أيل ه اب الؼذٍذ د  ال  ات  الؼ  ودٍح واألسساا املرفجشج الك اني ك ا الكينايل اايشو أو    أكذوا ػلي 
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ا صاليد ذريشتع ةَياقم و َياج     لف الؼيذوايل السيؼودً ػليي امل ك يح دي     خ الربٍح ل واخ حتاقػفر ا ال وا

كايل آخش واقؼح قػف تال  ات  الؼ  ودٍح  ػليي امل ك يح دي  قثي       ،ػااالقم ضشاو، وذطا  الغاداو دوقوذه

جيشخ  ا، وكانيد هيزه ال  ثليح الؼ  ودٍيح اليك انف     8197قنايل الرحالف السؼودً ااشو   أواخش ػياا  

  األستؼييح األضييخاظ هييٌ ديي  كلفيياخ ذلييو الغيياساخ اجلوٍييح وأغييثحد  شكريي م دؼ ييذج ال ٍسييركَؼويل    

دي  ذليو ال  اتي  واألسسياا املرفجيشج اليك قيذد  َياقم          خودياو ااشكح واملشوس تطا  قثَؼٌ   امل ك ح 

ذولَييح د يي ا األدييم و َيياج أت يياا م وػييااالقم وناضييذو ػييرب املشكييض ال ييانو  كادييح امل ظنيياخ وا َ يياخ ال  

األسسياا  وين امل ك يح واسنيال خيرباا درفجيشاخ والغياا لينع ال  اتي  الؼ  ودٍيح         ااملرحذج تؤيل ذسياػذ أهي  

 وذؤدني د ك ر م السا َح د  ا.  امل رطشج تني دضاسػ م ودشاػٌ األا ااالغشٍثح 

 

 مه أهالي المىطمةإفادات شهىد عيان 

عامرا    شراٌد عنران مره  ٌراط املىطقرة ها  ىراي          63_ يىاٌز مه العمرر   شىفحممد صغري شهىان 

 وهال لىا : 

د ز ضشوع السؼودٍح وحتالف ا   الؼذوايل ػلي اليَن  أغيثح ا  ي  نياايل امل ياق  ااذودٍيح   وؾيغ        "

تااس وكاتيذنا ضيىت غي وف االنري اكاخ واجليشاام املشوػيح كيايل دي  ؾين  هيزه اجليشاام قَياا الكينايل              

سسيياا ااييشو وال ييواخ الربٍييح الراتؼييح لرحييالف الؼييذوايل السييؼودً ت ػييف وانيي اـ ق اتيي   ػ  ودٍييح وأ  

ا  َيس ال يد الكيااشاخ    8197ؼياا  الػلي ناايل د ك ح الفشش كايل آخشها   تذاٍيح دٍسينرب دي      اشٍثح

تؼيذ الؼػيش ال انيركَغ حتذٍيذ الَيوا والرياسٍخ،  ضياهذنا ال  اتي  وهيٌ  ذ فجيش           ااشتَح ق اتي  ػ  ودٍيح   

تؼييؽ أهيياين   نييكا امل يياصل وتييني املييضاسع ودشاػييٌ األا يياا وتؼييؽ د يي ا مل ذ فجييش، خييالل قَيياا     أػلييي 

امل ك ح تشػٌ أا اد م كاند ذ فجش   أا اد م خالل سػَ ا، آخش هزه اجلشاام دا  ذز غيثَحح ٍيوا   

دي  نياايل امل ك يح خيالل رهيا م       األا ياا الصالشاا د  انفجاس ق ثلح ػ  ودٍيح تؼيذج أضيخاظ دي  سػياج      

دؤخيزوا   ذٍذٍيح _ خيشده _   للشػٌ تالوادً وػصوسهم ػليي ذليو ال  ثليح الؼ  ودٍيح   ياو د ي م تؤةيا كرليح         

م وأسدخ أ ييذهم قرييَالو هييو ػثييذه ػلييي ػلييٌ ضييوف أتيي  أخييٌ ذ يياششخ الطييظاٍا     يي ييا دييانفجشخ  ٍؼلثييوا

وسييذناه قييذ ديياست  ااَيياج،  لَييه لرف ييذه دييغ صدالاييه اجلش ييي  ذسه، ػ ييذدا هشػ ييا وجبسييذه ودضقييد غيي 

ين اليزٍ   اا ةنله وتؼؽ األهي تطاػح اجلشميح الك خلفر ا ال  ثلح الؼ  ودٍح جبسذه ذفوت وغف ا، قن 

  ليي م ا  لالؼصييوس ػلييي نييَاسج مت  ييىت  قوٍلييحأذييوا قييادوا ةنيي  اجلش ييي الصالشييح ػلييي أكريياد م دسييادح 

دسرطييفي ػييثس الشٍفييٌ ، امل ك ييح نااَييح وذؼييذ أ ييذ امل يياق  املذنَييح مبذٍشٍييح  ييشؼ املؤهولييح تالسيياايل     

 ."املذنَني أالث م د  د ح سػاج األا اا الف شاا
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عاما    شاٌد عنان و حد سكان مىطقة الفررش دديريرة    35حممد مهجر _ يب غ مه العمر  حممد

 حرض املىكى ة ها  ىاي وهال لىا: 

نؼييَص  يي  نيياايل امل ك ييح ػلييي سػييٌ األا يياا وذطييا  دػييذس دخل ييا الو َييذ لرييودن دركلثيياخ الؼييَص     "

و ي  نؼيَص    يشوف قانيَح وأغيثح ا ال نسيركَغ سػيٌ        دؿيد  وااَاج ل ا وألنشنا ود ز شالشح أػواا 

األا اا سشاا انرطاس ال  ات  الؼ  ودٍح واالسساا الغشٍثح الك ال اها الكنايل ااشو لرحيالف الؼيذوايل   

ايصن د ي ا مل ذ فجيش وقيذ انفجيشخ ػيذد       ال ديا صال السؼودً   دشا ي  كرلفيح دي  ػذوانيه ػليي اليَن        

او قكؼييايل األا يياا الراتؼييح  ييم، و  غييثا  ٍييوا الصالشيياا رهيية أستؼييح        د يي ا   أٍيياا داؾييَح تالشػيياج  

وا ػلييي ق ثلييح ػ  ودٍييح  ديي  وادً املنييال  دؼصييش اال ركييابديي  أت يياا  امل ك ييح لشػييٌ األا يياا و  أضييخاظ

( آخيشٍ  دي  اجلش يي اشي ني دي  أقياسو هيم/ حمنيذ         3نفجشخ  م وانفشخ ػ  د ر  دذنَاو وسيش    ا

، ػصشنيا ػليَ م ديشدَني تياألسؼ ٍنديويل      ػادياو  81د جيش  ، ػثذه حمنذ ػلٌ  ػاداو 95ػلٌ  ػثذه د جش 

 سرطيفي، د  ا اا درفشقح د  أسسادهم سشاا  ضظاٍا ال  ثلح الؼ  ودٍيح الفراكيح وقن يا ت  لي م ا  امل    

ال ٍسركَؼويل النو  وف ش والؼوص خيطويل ػلي  َاقم لأػَاهم  ا  ين امل ك ح الزٍاأغثا الؼذٍذ د  أه

ٍؼَطييويل ػلييي الشػييٌ واال ركيياب  ودؿييلوا الث يياا   امل ك ييح، وه يياب تاهيي  ذيياا للن ظنيياخ         كييوةم

ذ يوا  ؤيل تي  نكالثي ا وود ي ا د ك يح الفيشش    اا وقَح وا نسانَح واالااشَيح ػي  دؼانياج امل ياق  ااذودٍيح      

ذد  َيياج خييرباا درفجييشاخ والغيياا ونييضع ال  اتيي  الؼ  ودٍييح واألسسيياا الغشٍثييح الفراكييح الييك قيي   تإسنييال 

وانهم الزٍ  ني كوا سيشاا هيزه  ال  اتي  ا شديح      أالؿحاٍا املذنَني نواا هؤالا  دغالساايل والوقوف 

دولَاو ودكالثح دول حتالف الؼذوايل السؼودً تالاف ػ  انرخذاا هزه ال  اتي  الؼ  ودٍيح الفراكيح ووقيف     

اخ األدييم املرحييذج قييذ أغييند الؼييذوايل ػلييي الييَن ، ولايي  ٍثييذو أيل هييزه امل ظنيياخ الذولَييح ود يي ا د ظنيي

 . "أرنَ ا ػ   دؼاناج ناايل امل اق  ااذودٍح

  

 وتائج الىالعة:

 الضحايا املدونني:

 
   

 اإلمجاط

 9 9   القت ى

 3 9  8 اجلرحى

 

 

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/


 

 

 حجه –حرض مىطمة الفرش/ وادي الممالح_   مىازل ومسارع المذوييه بالمىابل العىمىديةلصف تمرير حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /info@lcrdye.org d LCRDye    : www.lcrdye.org 7 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

الؼ  ودٍييح   دييؤبش دتليي  تإٍشل ييذا ػيياا   دييغ اػرنيياد ا رنييغ الييذوين الذفاقَييح د ييغ انييرخذاا الييزخااش    

ا أسني ال انويل الذوين ا نسا  وقاساو ضيادالو مل يغ   8191ا ودخو ا  َض ال فار   أاسكس/ آب 8118

دا ٍرؼشؼ له املذنَني د  دؼاناج سشاا األنلحح الك ال ميا  ا أيل ذروقف ػي  ال ري  ولوؾيغ ةاٍيح  يزه      

 الؼ  ودٍح واألنلحح الر لَذٍح. املؼاناج ود  هزه األنلحح والزخااش

وقيذ ػشدييد االذفاقَييح الييزخنج الؼ  ودٍيحة هييٌ رخيينج ذ لَذٍييح ذ صيش رخييااش غييغنج درفجييشج أو ذكل  ييا    

كَليوا سيشاا" دػيننح     81وهٌ ق ات  غغنج أو درفجشاخ غغنج وان دوس يح "كي  د ي ا وصنيه أقي  دي        

اقَيييح ديييإيل خكشهيييا ال ٍ رػيييش ػليييي ال رييي  لالنفجييياس قثييي  االغيييكذاا أو ػ يييذه أو تؼيييذه، وةسييية االذف

وا غاتح د ف ت  ٍرؼذى خكشها ػلي املضاسع واألنطيكح الضساػَيح واالنراسَيح للنجرنؼياخ واألنيش املذنَيح       

وانهييا ديي  الؼواقيية الوخَنييح واملؼانيياج الييك ذلح  ييا هييزه ال  اتيي  الؼ  ودٍييح تا نسييانَح وتالريياين دييإيل      

او ضيادالو انيرخذاد ا أو ونراس يا أو نضٍ ي ا أو ن لي ا وحتظيش ػليي        اذفاقَح ال  ات  الؼ  ودٍح حتظش  ظش

الذول ذ ذمي أً دساػذج لذول أخشى أو  اوداخ تؤً نطاـ حتظشه أ ااا هزه االذفاقَيح، وذطيا  هيزه    

ا والربوذوكييول املرؼليي  تاملخلفيياخ املرفجييشج   9997االذفاقَييح تا ؾييادح و  اذفاقَييح  ظييش األلغيياا الربٍييح    

ا قواػذ قانونَح دولَيح دي  قواػيذ ال يانويل اليذوين ا نسيا  ٍطيا  انري اك ا سيشاام          8113 للحشب املربا

دولَح كجشاام اايشب واجليشاام ؾيذ ا نسيانَح اليك نؿيغ للرح َي  وا اكنيح الذولَيح ود ياو الذفاقَيح            

 ال ظاا األنانٌ للنحانح اجل ااَح الذولَح.

 ييا تييه ديي  ذوشَيي  للؼذٍيذ ديي  الوقييااغ الييك نيي ف دَ ييا  املشكيض ال ييانو  للح ييوت والر نَييح وةسيية ديا قن  

أػواا د  ػيذوايل السيؼودٍح وحتالف يا     3املذنَني وحتذٍذ األقفال تني قرلي ودػاتني ػلي دذاس أكصش د  

ػلي الَن  كايل نرَجح قػف ا ػلي الساايل والرجنؼاخ املذنَح تؤق ايل د  ال  ات  والزخااش الؼ  ودٍيح مل  

دلَييويل دييذ  د ييذ   5الييَن  غيي ؼاا ااؿيياسج والريياسٍخ والييك ٍ ك يي ا  ييو    ذ جييوا د يي ا  ييىت ػاغيينح  

ٍ يياٍش  6أني كد السيؼودٍح ػييرب قااشاقيا الو طييَح ػليي الؼذٍييذ دي  أ َااهييا ق اتي  ػ  ودٍييح   ذياسٍخ        

ا خلفد قر  ووغاتاخ ودآنٌ كاتذها نااةا األتشٍاا ذفوت وغف ا وقذ أغذسنا ذ شٍشنا اا وقٌ 8196

ح، وه اب الؼذٍذ د  الوقااغ ا سشادَح اليك اسذاثي ا الرحيالف السيؼودً ةي  امليذنَني        ول هزه الواقؼ

ت  اتله الؼ  ودٍح ود  ا هزه الواقؼح الك ٍغكَ يا هيزا الر شٍيش واملشكيض تػيذد وػيذاد ذ شٍيش ضياد  ػي           

 يىت ذياسٍخ    ؾحاٍا ال  ات  الؼ  ودٍح الك أل ر ا السؼودٍح وحتالف ا خالل ػذواةا ػلي اليَن  والصاليد  

 كراتح هزا الر شٍش.
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 تىصيات المركس:

   نوغييٌ امل ظنيياخ اا وقَييح واجل ااَييح تاالهرنيياا  ييزه االنريي اكاخ واجلييشاام الييك حتييذز سييشاا

 .هزه ال  ات  ا شدح دولَاو

  نوغٌ تاالهرناا تإغاتاخ اجلش ي الزٍ  أغَثوا سيشاا انفجياس هيزه ال  اتي  وأدخ و  تريش      كنا

 أػؿااهم.

  األدم املرحذج تيؤيل ذطيا  جل يح خيرباا ٍيرم وسنيا ا لينع هيزه األلغياا املرفجيشج وال  اتي             نكالة

الؼ  ودٍييح  ييىت ال ذييودً ةَيياج املييذنَني خاغييح األقفييال، وللرخفَييف وامل ييغ ديي  دؼانيياج املييذنَني  

 لَؼَطوا تؤدايل  فا او ػلي نالدر م ودركلثاخ الؼَص.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلذ  نيد

 العمر الىىع االسم م
وىع 

 االوتهاك
 مكان الىاهعة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

  شؼ قرَ   98 ركش  ػثذه ػلٌ ػلٌ ضوف  1
الفشش/واً 

 املنال 
 8198ٍولَو  97

د

د

د

د(.2) قمدملح د

د جلذ  نيأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند

 العمر الىىع االسم م
وىع 

 االوتهاك
 مكان الىاهعة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

  شؼ سشٍا  95 قف   حمنذ ػلٌ ػثذه د جش   1
الفشش/واً 

 املنال 
 8198ٍولَو  97

  شؼ سشٍا  81 ركش  ػثذه حمنذ ػلٌ ػصنايل د جش  2
الفشش/واً 

 املنال 
 8198ٍولَو  97

  شؼ سشٍا 98 قف  أ ذ حمنذ ػثذه مجاػٌ   3
الفشش/واً 

 املنال 
 8198ٍولَو  97

 

 

 
 صىعرررراء –النمرررره  -صادر عه/ املركز القاوىين ل حقىق والتىمنة 
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