
 

 

 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 صابة مدنيين قتل وإ
  سين يحيى هرمس قصف منزل حب

 حمافظة صعدة –مديرية حيدان  –ن منطقة طال

 م2018يىويى  24بتاريخ 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

 صابة مدنيين قتل وإ
  سين يحيى هرمس قصف منزل حب

 حمافظة صعدة –مديرية حيدان  –منطقة طالن 

 م2018يىويى  24بتاريخ 

 

 

 
 إعذاد/ المركز الماوىوي للحمىق والتىميت

 عبر محاميه وباحثيه وراصذيه حمىلييه في الىحذاث التاليت:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -

  

 المركز الماوىوي للحمىق والتىميت



 

 

 التقرير:فهرس 

 

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

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

 5 ............................................................................ عيان شهىدو ضحايا إفادات

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

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

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

 8 ................................... املذنيني من القتلى الضحايا وبيانات أمساء( 1) رقم ملحق

 8 ................................ املذنيني من اجلرحى الضحايا وبيانات أمساء( 2) رقم ملحق

 8 ........................... واملتضررة املذمرة املذنية املنشآت وبيانات أمساء( 3) رقم امللحق

 

 
 
 

  



 

 

 صعذة –حيذان  –طالن  - مىزل حسيه يحيى هرمس لصف تمرير حمىلي يىثك

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

 ملخص:

يستتذ التحذلتتاحسلتحستت ارتلالتجداتتاالرتتاتجلرلتمتتاالإلتستتاتجلرل تتدلتني ستتا  جل تتكلت تتد   لللللل

إلدتتد مل زتتاوممرلإلاذماتتاصرلت التتجلالتحتت   لكمتتمل تتدتجلعواتتال تت لشرشتتجلعكتتات ل اجلذتتجلح تتاإلك لاللللللل

 ل4102يا  تاللل42تحساكجلتحذاس جللتاحاًل ت ليتا لتدحتدلت ات تكللللللكزدتح دإلتنلح ثللا لطمت  لتمايبل

حما ظتتجللتت دثلل-كمتتمل تتحس/لحستت لستتنلقتتا نلمزيمتتجلطتترنل ديايتتجلح تتدتنللة تت لرتتاجثلرايتتج

ة زهرلشرشتجلعطفتاسلللع اترل(ل7تح اجلمجلإلكدرقرل)ةاليلعسفاحلك لدد ملت حسلوم اًلإل مذللطفمجلإلعل بل

زجكتجللةاهن اجتحل فس جلإلكصت جلإلجناصرل  لإلح  جلتحغاجثلإلشتظاياقالةعكواةتجكلو تالع تاحلتحغتاجثلمللللل

 .تحنبلتحذاة جلحألساث

 

 الىالعت:تفاصيل 

 لعلتتتتد خلطتتتتاجلاثلحاة تتتتجلل4102يا  تتتتالل42كزتتتتدلتحستتتتاكجلتحذاستتتت جل تتتت للتتتتتا ليتتتتا لتدحتتتتدلت ات تتتتكلللل

داة تتتجلحمذلتتتاحسلتحستتت ارتلة تتت لرتتتاجثلرايتتتجلتستتتذهد خلكتتتال تتتحسلحستتت لستتتنلقتتتا نلتحاتتتاجل للللللللللللل

إلترذاحتتتتخلةاحاا تتتتللللا ظتتتتجللتتتت دثكلر تتتتاحلتحغتتتتاجثلت تتتتحسلللممزيمتتتتجلطتتتترنلال ديايتتتتجلح تتتتدتنللل

لإلجعستتتهال فصتتتاسلكتتت لللكا تتتاًلكاتتتالكم هتتتالإلتحتتتدقالللل04يفمتتتجلستتتماتلحستتت لدتمتتت ل تتت لتح  تتتاللللللتحلةتتتات ث

ل.ة لع ماضل حح لت سذهدفرسدقال

ةاهن تاجتحل فست جلإلكصتت جللللل(لت اترل زهرلوإلرذت لإلشرشتجلعطفتاسللل7كاجلمذ لتحتاح للات هال)ةاليللو العل ب

رتتات لتحغتتاجثلح تتثلوتتا اتل ذاترتتدي لرتتاتجل حممتترلإلة دتتاًل زتتهرلوتتانلةتتدت للت تتحسلإلجنتتاتلةعكواةتتجكلللل

ت تتحسلال تتذعلكتت لتحغتتاجثلتسايتتجلدتتد ملللللعمستتا لتح اجلمتتجلوا متتجلعإلجر اقتتالال رحتتكلقتتكتلتحذمايتتاكلو تتلللللل

 تتحسليستتازانل  تت لإلعممتتخلتحغتتاجثللللإلد تتايدلكاجلمذتت لتحزار تتجلإلعلتتتلاتلألىتتدإلنل تتعإلتلعإللللللت ستتذهدف

لع اتجتًلرس  جلمزجكجلتحنبلتحذاة جلممر.

ل
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 إفاداث ضحايا وشهىد عيان

ابنيني ا ابسنيني  د   صنينياح عامنينيا    ا ارةنينيرة ابن   نينية  57حسنينيحي  نينيم ،نينيرمغ  ي انينيم منيني  ا ع نينير  

 قا اناه وقاا  نا: ا غارة اجل ية  طريان ا  حا ف ا سع دي 

ع تاترللل7 ذات  ًالمزيمتجلطترنلرتاتجل تزجكسلإلعستا ل  ت ل ت لكتاجلمسلت اا تجل ت لللللللللللع مكل حأًلش ت اًل"

اللتتا ليتا لتدحتدل ارتخل ت لت تحسل ذوهتاًل تاللللللللللكعمحدلإل ت تللل(ل  لتةزاجلي4)(لعطفاسلإلع هرلإل2)

لا لةزجتكذتهالإلدت تدلكت ل تحعل تالك تاي ل ذتاًتلوتانليستاكددملعإلأرتلعمحتدلإل ت تللإلةم تجلللللللللللللدت زجكجل

إألةاحغتاجثللمللعشت اللإلكزدلتحساكجلتحذاست جللتتاحاًلللوا اتليم تانلراتجلت حسلإلة داًل زهرلةدت م لعإلأرتل

كتت لنتت أل اعيتتخلعحوتتاجلإلةزتتا لت تتحسلدع تتكقالتحغتتاجثلإلدمتتك هاللل ظتتاحلن زتتاًلتسايتتجلدتتدإلتلال تتحعل

كتت ل تتحعلوتتانللملتت الت اتتانلت تيلزتتالةتتعجضلت زجكتتجلتحتتسلدزتتذعلتحتتنبلإلة تتدلت م تتا لتحغتتتاجلإلتدر زتتج

زتسلستا لالتدرتتات لتقتتتخلمفتتارتلإتل اتانلداترتتدلعطفتتاعلساستت لإللتتدت للليتتلا تتتحيتمتنلتمتتايبلل

إلردحلشرشتجل زتهرل ت اتاي لملت الللللإلسها لإلسماتلإلمج  هرلالك التحيفاحجلوا اتليم تانلراتجلت حسل

غتاجثلإل اتخلكت لتةتزسلللللمللدياممرلشظايالتحت حسلرات ل غالتحغاجثلإلتط ع زخلكمملسر جلعرسارقرل

ع ارذتهالمفتارتلكاتاحلكمتمللللللكا تًاللتدلر زذتهالتحغتاجثلةت لع متاضلت تحسكلللللللل04 تاللسماتلتحتاحغجل  لتح 

كزد الشاقدحلتةتزسلستماتلعلتتخلللللكرسدقال مالإلجعسهاللدل اشاد لشظايالتحغاجثلتحاح  جلإتلعشر 

حتتذلتقتتبلتحيتتمتنلتمتتايبل تت لللت ذظا تتال تتدثلستتاكجلإلستتا لحتتاعلةاهن تتاجلإلعره تتخلةاو تتاًلكمتتملتةتتزسل

يلكميلسنل ت لتننل  تاري لألجنتدل تحسللللل  لتدقاعلإل مما الإتل حسلع لتدرات لإلعدملإح زالكدر

ل."عإلل سا ل عإلتل   

ل

 عاما   شا،د عيان قا اناه وقاا  نا: 99 محد صالح  م ا طالين  ع ره  

حتم تتكلتحيتتمتنللمس تتخللتتتا ليتتا لتدحتتدلل تت لتحستتاكجلتحاا زتتجلإلتحزصتتسللكزتتدللثوزتتخلال ححزتتالإل وتتعل

قدلتحيتتاجلاتحل اعيتتخلطتتاجلاد لللاشتتدتمتتايبلحمذلتتاحسلتحستت ارتلالتدرتتات للتت دحلإتل زتتا لت تتحسللللللل

مثلتقتتخللمخسجلك الرل مجلحاة ذ لحتممانلالمسا لت زيمجلوا ذالديا انلحاسلت زيمجلتسذ احل دثل

ة تت لرتتاجثللحيتتاجلاد لتمتتاة ذ لإللا تتخلإحتتدتق تتحستتاكجلتحذاستت جللتتتاحاًلكتتارحلإلكزتتدلةاجتتتاالتحغتتاال

رايجلمس خللفملت يرلهالمثلشاقدحلإللاكهالكممل حسلك ي/لحس لقا نل تاشاحل ححت لةاحاا تللللل

خلكمتتمل صتتملتدستتاثلتحتتسلدستتاز لحاإلحتتخلتحتتكقاالحرط  زتتانلكمتتمل صتتمقرل عكالزتتالتحيتتمتنللللللللممتت

لتدللل حسلك يلحس كقتزال الت حسلإلرد ال تمايبل  لتحالاسلتسذ التحذلم كل الساكجلمثلرارجل

تدستاثل ت اتاي لوتللشتنهل زتهرل متسللتناثلعإللحتتخلشتواثللللللللللةتاليلللعلتحلتطترأًل ت لتحاوتا لإلوتانلللل
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ك تيلللجإلكصتت للج فست لتحلتحيمتنلتمايبلوا اتلالحاحجل  لتحصتد جلإلعلت تاتلةاهن تاجلللراجتحل ا اًل  ل

احخلةات صالتحغتاجثلتحاح ت جلل زتالمستاكدد لإل متلللللللحس لإلردد لراتجلراجلتةزذ لتحيفمجلسماتلتحسلترذ

ل".تدساثل ؤلذاًلحدتل حسلع   لكميلسنلقا نةاليل

ل

 وتائج الىالعت:

  ا ضحايا ابدنيحي:

 
للل

 اإلمجايل

ل0  ل0 ا ق اى

ل7ل3ل0ل3 اجلرحى

 ابنشآت ابدنية:

ل
لل

  9 تدمري

 9  تضرر

ل

ل

ل

 اإلوساوي الذولي:وصف االوتهان وفمًا للماوىن 

ت زيمتجلتحتسلالتستذهدت هالإلإلرتد الللللحتم متاحل  دت  تجل  ا تجلللللت اوزلتحما ادملتطم لكمملتحاتل جلإلعرات

 تتحسل تتددملدميزتت لكاجلمتتجل اا تتجل تت ل ا  تتجلع تتاترل د  تتجلإلعنلت اتتانلت ستتذهدفلكتتتاجثلكتت لنلت زيمتتجلع

إلألدارتدلعتلعقتدتفلكستاايجلالدمتكلت زيمتجلتد تالتحتكتليؤوتدلعنل تاللا تخلةت للتاتحللللللللللللللإلعرمتهرلعطفاس

ي التتبلكم هتتالتحمتتا انلتحتتدإلعكلتحذلتتاحسلقتتالتستتذهدتفل ذ  تتدلحم تتد   لإلت ز تتيحلت د  تتجلإلقتتيلرتتاتجلرلل

التسذ اتجلتحست اريجلإلحتاحفهتاللللإلجمارإل الاًلحم تارئلإلتحم رلتحسلعمج خلكم هالتجملذ  احلت ذلداث.ل

لذتللإلتستتذهدتفلتدطفتاسلإلتحزستتا لإلت تد   ل تتالقتالإألرانتتجلة ت جلددتتافلإتلتستاتجلرلتحتتسلل تتالوتسللللللل

إل ست  لتجملذ ت لتحتدإلعلتحتكتل تالوتسللتا ذًالإوت لقتكالتستاتجلرلللللللللعتلاداتهالع ا ل تاليلتحذلاحسلتحس ارت

ادسلتجملذ تت لتحتتدإلعلتحتسليزتتدتلممتتالرتت لتني ستتا  جلإلتحتتسلسذ تتاللالت ستذمتللتحمايتتبلكمتتتجلع تا لداتتلللل

لإلر اك لك لتمماقلإلتماياحلةللسذاانلقكالتساتجلرلساتةكلرإلح جلالتح دإلتنلكمملتجملذ  احلإلتحدإلس.
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 تىصياث المركز:

 ت اوتتتزلتحمتتتا ادملحملمتتتاقلإلتحذز  تتتجليتتتدكالمج تتت ل زظ تتتاحلتجملذ تتت لت تتتددملإلت زظ تتتاحلتحدإلح تتتجللل

التد رل تجلإلتني ستا  جلجتتاال تالياداتت للللللإل صالاًل زظ احلتد ترلت ذلتدثلإتلحت تلل ست اح اصلللل

لتحس ارتل  لراتجلرل كلتحت ايجلإللتني سا  جلمج ا.لتحذلاحسطمتنل

 و اليدكالتد رلت ذلدثلإلجممنلتد  لإتلتمفاظلكممل الدتممل  لمس ذهالإلساكجلتح  للكمتملل

لح   .إللسلتماالإلإللسل زيسلتحد لتح  ألإلتمدل  لتجدااالتساتجلرل كلعطفاسلإل سا لت

 إليدكالإتلساكجلإجساسلسانلحتم كلرإلح جلحمذلم كلالقكالتسانتجلإلرمقتالإلدمتدرل ادات هتاللللل

 حممدا لتحدإلع.

ل

ل

لل
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 (9ماحق رقم )

  مساء و يانات ا ضحايا ا ق اى م  ابدنيحي 

 ا ع ر ا ن ع االةم م
ن ع 

 االن  اك
 م ان ا  اقعة ابديرية

تاريخ 

 اة  داف م

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنللذ مجل04لطفمجلقا نسماتلحس لسنل 9

 

 (2ماحق رقم )

  مساء و يانات ا ضحايا اجلرحى م  ابدنيحي 

 ا ع ر ا ن ع االةم م
ن ع 

 االن  اك
 ابديرية

م ان 

 ا  اقعة

تاريخ 

 اة  داف م

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل77لتوالحس لسنلقا ن 9

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل22لع املج  جلحس للا ي 2

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل44لتوالسنلحس لسنلقا ن 3

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل01لتوال ت للحس لسنلقا ن 4

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل7لطفمجلساس لحس لسنلقا ن 5

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل2لطفلللدت لحس لسنلقا ن 6

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلتهن اجل1لطفمجلسها لحس لسنلقا ن 7

 

 

 (3اباحق رقم )

 ابنشآت ابدنية ابدمرة واب ضررة مساء و يانات 

 ن ع ابنشأة اةم صاح  ابنشأة م
ن ع 

 ا ضرر
 ابديرية

م ان 

 ا  اقعة
 تاريخ اة  داف م

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلدد مل حسلحس لسنلقا ن 9

ل4102يا  الل42لطرنلح دتنلدداجل زجكجلحس لسنلقا ن 2
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