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      ملخص:

الطفيلتت رالستتدي حبر تت رالرحتت ل ررتكبهتت ريالتت رااا عيتت راستترارا جلراتتراحلرراوتترارةا  تت   ر

ر22الستت ع رالل للتت رعوتترريتتيءراأل  دتت  رانيا تت ررع تتيراور يتت ره،رشتت طرئ حلراتتتةاألستتررانيةيتت ريرالتتيا 

 رالتتي يهايرف   تت ر قريتت رالكتتيعيررييريتتر حفتت ءرغتت   ريييتت رعزنتتاررتتيمرا تترا يرر2018أغستتط ر

(ررتيةي رات حارانتيمرةأحتيرأ   حلتهرةتتير رانتيمرانبت ر2(رأئف مرقرزنارةيتر ر)4)اوييي رخزنفطر

األئفتت مراأل  دتت ر قتتر رالقريتت رتدقبتترهررالطتت حلرا ررت رالقتت رةحي اتت رأ ا راأل تت ثر  تت ريلتت رةأشت  ر

عزنتارثرر ت رأ   تطرأ  تئرعت حل  رريةيت راور ي ر ل ثرغ  ا رييي رعزنارانقر رجناراأل  ثر أعجي ت ر

 تتأحرحيتت حررةحيتت  رأئفتت  رريرخطتترريتترا رالةتت  ا راا يةيتت رلزنرحتت ل رالستتدي حبرعزنتتارر حفتت رتت ر مر

ءرأرردرهت رةأر رهت رةالتية ررت راأل  تئرحت ر رالضح ي ر قتر  راألسترانيمرةانشيد رخ مرف ةلرهرر  

ر  ز رر لًارع رارألر حرةاالسرقرا ر  ةر   رئزنتي رست راتب  راليتيءرالرت ثرةالرحيتلررت رالقريت رير

أستقططرئت حلر رحيت ر حزن رةت ة رأ ا رالرحت ل رالستدي حبر تأحرتكتيحر حزنت رث رانتي رةا  ت   رااا عيت ر

ءر2018أغستط رر23رانيا ت ريتيءراماتي اتب  رالست ع رالر ستد ررت ررع تيق بزن ر ر   رحر ي رت  د رلهر

عزنتتارستتي   ر  ةتتطرتستترقزنه راأل  تتئراألستتررأر تت  را ردتت   ررعتت رر تت ز ررةختترةيهرررتت رقتتريرهرراندرة تت ر

أ ازنهتت رةأح لتتطرأيستت   ررث ر تت لكيعيرشتتريرريي تت رالتتي يهايرأ تت   رالق بزنتت راليحشتتي راأل  تتئراألستترر 

(رةستت  رة يزنتت رستت حل رالستتي   رةأارأحتتيراألستترر5(رئفتت ورة)18(ررتتيةيًار تترر)25)طرقرزنتترحيتت رأشتت  

ررالقوت رعزنتارانتيمرةستي   راألسترلياقد ال رةرقه رانر  رالق ةيينرال  زح ران كي  رلركيحراوويزن ر

ئفتلرر ختري رأحتي  (ر2(رةست  رة يزنت رةيتر ر)5(رئفت ورة)22(رريةيًار يت هرر)29ال  زح رسقيطر)

ر.ال  زح رالضح ي سرقزنه ريةتير رانيمرةالسي   رال ر  ةطر

         الواقعة:      فاصيل  ت

 ح   ت راوييتي رة تيرقريت راتة  ر  زنت ر تأ لرررت ررتقئرقري رالكيعيرشريرريي ت رالتي يهاي

يدتتي رستتك ل رعزنتتارال  اعتت رحيتت ر تتي ررتت ا  رر حفتت (رع حلزنتت رريةيتت رأغزنبهتت رت راتتيرألستتر ر مر12)

رتت رر%95انتت جنيرةالتتمب  ر ستت   راأل تت ثرثرتت   رث ر عتتيراألغ تت ءرةيشتتكلر تتمباحرانوتتي احررتت رةستتبرهر

 ،رة حطررزنليرالد حل  رر رستك حران طقت ررت ر ت رشتهرحبرري  رررطزنب  رالدي رةاوي رو   راليخلرل

ييلييرةأغسط رةريج رالرودييراوريبرغ رانستبييرعزنتاررييريت رالتي يهايرةستك ل رانتيةي راأل ريت  ر

ر رقبلرالرح ل رالسدي حبرةش هرغت  ا ريييت ر ستر ي رثرت   رث رقوتفهرالبحترحبررت رقبتلر رق ئ تتهر

 راوييتي راسترهي رالس حلرالةريبريرري هرالبحرراألمحررقب لت رف   تاور ي رانريايي رعزنارارريا ر
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رييري رالي يهايرةر  ئ رأخرىررأ يلت ر  لستك حرانتيةي رالتمبي رةت  رريرا  ت رالقرتلرهب ر لرشي رير

رث رالديييرر ران  زمرال ر رر رعزنارس   يه .ةالرهج رةالرير رالكزنيرنو   ر خزنهررثر   ر

 حل  ررتت رستتك حرقريتت رالكتتيعيريرر تت ز رر  لقريتت رةريجتت رال تترة ران  يتت ر(رعتت5 قيتتطر تتير)

الودب رة يحرقطد حراألغ  ءرتشكلرروي ر خزنهرراليحييرلزندي رةاوي  ر ديرتتير رالرحت ل رالستدي حبر

يرأيتت ءرر رتتي رنضتتي  رانيتت هرالتت رتستتقيررتت ا عهررةتدتتر رانتت ا  رالر  دتت ر تتررلزنرتتير رةأاتتبحطر

رزنحي  رال  اعي رعزنيه .ي  س رالرأرررل

ءرةالتمبحبريوت   ررت ينرأيت ءر2018أغستط رر22يتيءراأل  دت  رانيا ت ررالس ع رالل للت رعوتررع ي

ر حفتت عيتتيراألرتتحارانبتت  طرشتت طرئتت حلر رحر يتت رلزنرحتت ل رالستتدي حبرغتت   ريييتت رعزنتتاررتتيمرا تترا يرر

(رأئف مرر رأ   حلهرةأحف  هرةير ر يررتئر4 قري رالكيعير رر رريلهرانب رر رالق رأ  رث ررقرلر)

رأحيرأ   حلهراألئف م.

جمت ة  ر تي ررراستيرررغرةارس رييءراأل  دت  رحت ةمراأل ت ثرالتمبي رتيا تيةاررت رر ت ئ رع ي

 شتت ررتت ثرغتت  ا ريييتت رعزنتتاررالرحتت ل رالستتدي حبألئفتت مراأل  دتت ر قتتر ران طقتت رقتت ءرئتت احرلي  رالتت

رئرانشيد رالمبي رجنيار أعجي  رر رثق ر ررراسيررالي  رةاسرار رالط حلرا راور ي ر يءانقر رةر 

يراأليتتيا ررستت ي  ر طتت حلرا راالستترط  رةالراتتيرااتتيحبرالر  دتت رلزنرحتت ل رالستتدي حب،رعزنتتارثرتترر لتت ر

قتر  ر أايبطراألسررانربقيت ريرر  ز ت ر  لتمبعررةا زنتئرةأ   تطر تأحرحي حت رةحيت  رأئف  ت ريرخطترر

  راألرتت ريراأل ىنررتت ررقيرتتيتت رث رر تت ئ ر ر تت ريرتتي رر يهتت راوتترةتت    رر  ز تت رةالتتية ررتت رالقر

رةاالسرقرا رة  حرريعيرة ةحهرريراب  رالييءرالر ث.

ءرأستتقططرئتت حلر رحر يتت ر2018أغستتط رر23انيا تت راماتتي ريتتيءراتتب  ررتت رالستت ع رالر ستتد رع تتير

لزنرحتت ل رالستتدي حبرق بزنتت ريييتت ر ر  تت رعزنتتارستتي   رتقتتلرأ  تتئرأستتررة زحتت ررتت ر مر حفتت رأغزنتتبهررأئفتت مر

ةتفتت م رر  لياتتيمرث ران طقتت رالتت رستتييحيحرثليهتت رئريتت رةتت ةحهرررتت رأيتتلرال جتت  رةةست  ر تت ةيارير

يي عتتيحرر تت ز ررة تترريرغتت   راوتت حرلرتتر هررثي  تت ر أيتتييهرريزنيحتتيحر ستت ر رةئاأةي تت رة ي اتت ر تترر

ارتتطرا جلرلزنتتية رةحف لتتًارعزنتتارحيتت حر،رةع تتير را ردتتيةارع هتت ررستت   رةوتت ر يزنتتيرررراةفجتتر رق بزنتت ر

 هررة ررعزنارالسي   رةث   حرر  لك رلرلرسفررع رةاحي رر رأ شتئريتراحلررا  ت   رااا عيت ر يةحشي ر

رقرتلرانيةيت رال  زحت ريرالتيا ر  ةتطرحوتيزنره رر ي رة  لفه ر ت رالطفيلت رةاألسترال رترتكبه رالسدي

ال ر  ةيارعزنارر(رةس  رةأارأحيراألسررةس حل رالسي   5(رئف ورة)18قياره ر)مجيدًارال راأل  ئراألسرر

ث رقطئراة  ،ر ش ع راارميت رررالق بزن راليحشي رأيس   رريرفي رانك حرةأح لرهرر ه ،ر دلر ر

رل  ر رلزندي حرةي يىر  ريب را ةس ةي .

ر
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      شهود   ال       إفادات 

                                      عامدد ش هدداقد بقريددا سنددد اسحددر ال ا نددة الدد      45                              عبددداح ن ددد عبددداح يباددم مددد ال مددر 

                                   ماعية بغارة جوية قابا اه بقال ل ا:               ت رضت لإلبادة اجل

يرعوررييءراأل  د  رق ءرالط احراوريبرلزنرح ل رالسدي حبر ش رغ   رييي راسرهي طرريمرا ترا يرر

 حف رأحيرأ  ثرر طق رالكتيعيرقرزنتطرالةت   رأ  دت رأئفت مررت رأ   حلتهرةأحفت  هرةيتر رات حارانتيمر

يرست عر ررت رةقتي راارميت ر شت ررت ثرغت  ا ريييت رةئفلر خررر رأةال هرمثرق ءرالط احراوريبر د

عزنتتارانشتتيد ر تت ةيارير تتي رثق رتت ررراستتيرر  تت راألئفتت مرالقرزنتتار قتتر رالقريتت راستترار رالطتت حلرا ر

ر ي رالوتتي ر ةعتتطررتت ر قتتيررتت راألستتر   تت روتتاور يتت ر تت لرحزني ريرأيتتيا رقريتت رالكتتيعيرة  ةتتطر

 ررةالبح رع رر طق ريريا رر يه راألرت رةالية رر رر  زأايبيار  لمبعررةا زنئرةع ريارعزنارالرحيلر 

أحرةيتتيةارستتي   رحتت رتقتتيزنهرراتتب  راليتتيءرالرتت ثرنةتت   حررالقريتت رة دتتيرحتت رةاالستترقرا رةاةر تترةار

اديةارعزنيه رةأر   را رد   رررس   رةو ر يزنيرررررع رر ت ز ررشت طرئت حلر رحر يت رلزنرحت ل رلزنية ر

(رةستت  ر5(رئفتت ورة)18عزنتتيهررة تتررعزنتتاررتتةرالستتي   ر رتتر رالستتي   رةقرزنتتطر)الستتدي حبرغتت   ريييتت ر

 تت حررتت ررتتا راألستتررالتت رن فهتترررتت هررالةتت   رستتيىرأشتت  راتتة  رغتت رردرة تت ررة يزنتت رترتبتت َ

رأ   ح رالة   رأسر رأخيرعاررحس رعبياهللرانكية رر رزةيرهرةأئف  ررالل ر .

    44       املوافدد                                    رة  دي ددة احلديدددة ب ددد مهددر يددو  اجلم ددة                            يف مددر ر فددعقي عسددد   لثددق  ال ددو

                                                     قال ب ير الصعة ال امة بال كان الدكلور طه امللوكل:    4102      أغ طس 

ثحرحوتتيزن را جتتيءرااتتيحبرلزنطتت احراوتتريبرلزنرحتت ل رالستتدي حبرالتت رشتت ه رعزنتتاررتتيمرأستتر ررتت ر يتتطر

(ر30ءرستتقيطر)23/8/2018ةر22 حفتت رةستتي   رتقتتلرعتتي رأستتررة زحتت ررتت رةفتت راألستتر رختت مريتتيرير

(ررتيةي رأحتي ررئفتل.رةقت مرتتأ ر تمبهراارميت ر2(رةس  ررةير ر)5(رئفلرة)22ريةيًارقري ور ي هرر)

انرةع ر ديرأسبيع رر را تك  هريرمي رأخترىررتيرأئفت مرالتيا ر قوتفهرح  زنت راألئفت مر ضتحي حرير

 هررت ريردتر رلتهرأئفت مرالتيا رف    رادي ،رةئ لاراألرررانرحي رة يئ حت رالقيت ءر ستيةلي ح ر ت

ر ريراحلررث    رر رقبلرالرح ل رالستدي حب،رةقت مإرثحريرميت رالتي يهايريتر ر ةطت  رأرريكتيرةتيائتير

ر رانجرائراليةثرةمحلر  ل رالديةاحرالسدي حبراألرريكير  رلرانسيةلي رعزنار مبهرااراحلررة ع ر لر

ر رالديةاح.أحرا رالد ترأحريقفيارث ري ةارالشداراليا ر يق 

                                                      مدير مكلا الصعة  ديرية الدريهمي/ عبداح حممد قاضي قال:   -

ثةهريرييءراماي رق ءرالط احراوريبر قوت رةت زح ررت رقريت رالكتيعيررييريت رالتي يهايرأغزنتبهرر"

(رةس  رةست حل رالستي   رةأارأحتير5(رئفلرةئفزن رة)20أئف مررئرأره حرر  ةطرحويزن رالقو ررقرلر)
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حتت رةأشتت  رير ي ةتتهرث رأعتت  رةأعاتت مرالضتتح ي رال تت زح رالتتمبي رأغزنتتبهرررتت راألئفتت مرةتراألستتررال  ز

ر."ي جيرأحيرر رال  زح رالمبي ر  ةيار   ي رر رقريرهرر لًارع راألر رةاالسرقرا 

ر

        إدانات:

        ال ا نة                                                                        ت قذه املجزرة املربعة ال  ارتكبها اللعالف ال  ودي بغاراته اجلوية عا  اسحر  ق ال  -

                    محاة إدانات باحدل كار                                                                بمزنل أند أقربائها بسرية الكوعي ال  كان ضعاياقا اسطقال بال  اء

                                                                                 عا  نطاق باحع لام ظمات احلسوقية باإلن انية باهليئات اإلدارية عا  امل لوى املعاي بالدبيل

رتيةي رةت زح ريرةزا  رحقييرا ةس حريرحكير را ةق  رأ اةطر شي رجم   رالرح ل رالسديحبر  رر-

ئفت ورةأ  تئرر22رتيةيًار يت هررر30ر طق رالكيعير ييري رالي يهاير  وييي ،رةال ر ا ررحيره ر ير

ةس  ريرحويزن رأةلي رةق لتطرالتيزا  رحي ات رتريفت رالضتا رالدت نيراوتيررت راتير رانجت   رانرةعت ر

 حبر ت رعشترا راألئفت مرعزنتاررتةرأغستط راات ر9ال را تكبه رئ احر  ل رالدتيةاحرالستدي حبرير

ح  زنت ررتحي حريراتدي ريدت ة رالدتيةاحراليحشتيرالدت نير ةبت  ر مرستدي رة مرليت حريرا تكت ارجمتت   ر

يييي ر  لي يهايرةتأ ر مبهرانج   رانرةع راسرارا جلرلقرلرالرا  رةالطفيل رةانيةي رةتير راألعيت حر

 ديرييءرمت  يتًارة جتي جلر ةحرأحبر ا  ريرلتلراتاطر ةثر ت ررانيةي رةاألرري رةاوض  ي رةي  ا رييرًا

ةستتكي رأ تتيررديتتارةأحر تتمبهرااتتراحلرريد قتتارعزنيهتت رالقتت ةيحرالتتيةثرا ةستت ينرةقتت ةيحرحقتتييرا ةستت حر

ةريل يراألرررانرحي رة لرشتراحلئراأل  رةالستا  رة عتطرةزا  رحقتييرا ةست حرالضتا را ةست ينراوتير

ةستت حرث را ستترا ريرتشتتكيلرا تت ر قيتت ر ةليتت رف يتتي رلزنرحقيتت رير تتلرةجمزنستتيراألرتت رةحقتتييرا 

ثح لت رررتكبيهت رث ريت امرر تمبرر رت رأعتياءرةةوت رةريراحلرر  ل رالديةاحرالسدي حبرال را تكبه رةرت 

رفكا راا  ي  راليةلي رةثةو  رالضح ي .

                                           م ظمة اسمم امللعدة بموققها مد جمزرة الدريهمي

ر رالد ءرانس عيرلزنشيةحرا ةس ةي رةر س را غ ر ريرالطيا ئرير ي حراحفيرحتيمرر  طرلي يطراألر-

ئفت ورمي يتًارةأ  تئرةست  ريرغت   ريييت ريتيءراماتي رأر ت  رر22قرلرر رالريقلرعت رراو ل ريراليا رق مإ

رالت ر را  ررر رر  ئ رالقر مريرالي يهاير ح    راوييي رة مبهر يرانتر رالل ةيت رخت مرأستبيع 

راتتفي تتتي حبر يهتت ررتتر  ريييتت رقتت ءرهبتت رالرحتت ل ر قيتت   رالستتدي ي رث رستتقيطرعشتترا را اتت    رير

انيةي رةقيرأسفر رغ   رييي رثر  ي ريرالي يهايرع ررقرلرأ  د رأئف م،رةأة رأحرأ تر ر  ت ررت رة  ر

جات  رعزنتارانتيةي رة عت ريرالبي حراألخ رلألر رالد ءرلألرررانرحي ر شأحرالتيا رةأ احررلتلر تمبهرا 

ث رثيرا ر قي رف ييرةرسرقلرةسريئرير مبهراوتيا ث،رةقت مرلي تيطرير ي ةتهرالوتحفير ات رأشتدرر
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 قزن رعاي رر رقرارا جا  رر رانياقئرا ةس ةي ر  رير لت رانرا ت رالوتحي رةالب يت رالرحريت رلزنايت هر

دهررلرياتتتيلرانستتت عيا رث ريرةستتت تتتلررتتت ررتبتتتمبمرةالوتتتر رالوتتتحيرةأحراألرتتتررانرحتتتي رةشتتتر  م  

دتتيرةاتتيمرعاتت مرا غ رتت را ةستت ةي رث رانحرتت ي رأرتترجلر تت ل راأل يتت رل ستترج   رلألزرتت ريانحرتت ي رة

ا ةس ةي را  حلزن ريراليا رجيارأحر رترءرأئترا رالتيا رالر ار حت ر ييتارالقت ةيحرالتيةثرا ةست ينر

عزنيهررالرأ يرر رأةهريرررعالر لرر رميك هروا ي رانتيةي ،رةالتيا رةجيارعزنارالمبي ريرارديحر  لرأر ر

ءر2018 يرأ رر   ر رثةس ةي ريرالد تر ه  طرر ر رر ر لرأ  د رمي ي ر  ي رث رانس عي ريرعت ءر

ر ي رشيصر س عيا ررب شر .ر8ةازنطراألرررانرحي رةالشر   رث رأ لررر ر
(1)ر

ر

                                     م امللعدة بم    الثربن اإلن انية لايمد                    مكلا امل    املسيم لألم

ءريق لتتطرلي غراةتتيحبرر ستت رالشتتيةحرا ةستت ةي رةانرحيرتت رعتت رمجيتتئرة تت ال راألرتتررانرحتتي رالتت رتقتتر-

رتيةيًاريرر30انس عي رةالتيعرريرالتيا رأحرأستر راألرتررانرحتي ريرالتيا رت دتير أستاررقرتلرأ لترررت ر

 ريييت ررتيمريرالتي يهايري تيارريي ت راوييتي ر ت رأغسط رأات  طرغت  ر22اوييي رحي رأةهرير

أغستط رأ  رغت   ريييت رث رر23أسفرررع ررقرلرأ  د رريةي رةثا   رار  ر ختري رةيراليتيءرالرت ثر

ئفت ورةأ  تئرةست  رةست حل ريررييريت رالتي يهاير ت ةيار ت  ي ررت رر22ريةيًار ختري ررت ر يت هررر27رقرلر

ردررطرسي  حررلزنة   راايي .القر مريرقري رالكيعيرع ير رت

عشترا راألئفت مراأل ريت  ر ت لقراررت راتدي رةيتر رالدشترا رةأ    رغراةيحبرقبلرأسبيع ر ق رقرلر

ةاآلحرةرىر مبارر رحييثريراليا رالرميكت رتوتي هرلقتيرحت حراليقتطرلكتيريستريق رااايتئرعزنتارحقيقت ر

األعات مرالقر ليت رةاوتراريرالتيا ،رةأةت ر مبهراورارالر يب رةتكزنفره را ةست ةي رةالداتلرردتًار لت  ر

تقتتيءرأستتر راألرتتررانرحتتي رتد زيهتت رالدايقتت رأ تتيثرعتت ر   تت رة تت ال راألرتتررانرحتتي رالد رزنتت ريرالتتيا ر

لزند حل  رال ر قي رأحب    رةأةهرجيارالرحقي رير تمبهراوتيا ثر شتكلررسترقلرةف يتيرحت رةتراك ر

رزنيتتيحرر22ك  رتت را ةست ةي ريرالدت ترحيتت رحيرت مرأ لتترررت رمجيدتًاررت رردر تت راوقيقت ،رةالتتيا ر تيرال

ءرمترقرتلر2015ر رالسك حرث رشكلرر رأشك مرانس عي رةاوا ي را ةس ةي رةر مبرعت ءرر%75شيصرأحبر

ميت رةتتيعرعتي رالرحيوتاررت رانتيةي رألستب ارميكت راليق يت رر هت ر ت ريرر28،000ةثا   رأ لررر ر

 قت حل رألستب ارر10سي رالوح رةميي ريراليا رئفلرةاحيرعزناراألقلر لر ل رسي رالرةمبي رةاألررا رة

رررتبط ر  ورا.

تس  لطرير ي ل ر"أي رسر رهير مبهرالقسي ؟رأةقفياراورارعزنارأئفت مرر                      م ظمة الطقولة اليوني ف  -

رييررالييةيس ر  لشريراألةست رةست مرأ ريقيت رةقت مر   ت ال حبريرر"ر سار ي حرخ  ر    ال حباليا 

                                      
-https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-andياااااااااااوك عاااااااااااو      ااااااااااا     ااااااااااا    ااااااااااا       -1

emergency-relief-coordinator-mr-mark-3 
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(رئفتت ورةأرهتت حررير جاتت  ر  لتتي يهايرالريتت امراألئفتت مرانرتتأرري ر26 ي ةتتهر"أ تت   رالرقتت  يرر قرتتلر)

رهبمبهراورارالض  ي رةالد يف .

ار   رت   رث رأ  دت ر(رئف ورقرزنتي22أحرأ  ئرةس  رة لرأئف   ر) ا رأ    ر لزن رالييةيس ريراليا ر

.أئف مر خري ريرليزن رس  ق ريراوييي ررر رأخرىرر رسيريق ر ل ؟
(2)

ر

                                                                                 امل ظمات اإلن انية باهليئات الدبلية أدانت جمزرة الدريهمي ال  ارتكبهدا اللعدالف ال د ودي   -

                               عا  إثرقا ال ثرات أغابهم أطقال          بال  حسط

"الرميك  تت رأحرةفهتتررأحبررتتر رأخ قتتيرفراتتلرلقرتتلرانتتيةي رالفتت  ي رث رر                  بقددال املجاددس ال رب ددي  -

ستق ررأر   ر ر  ر ا ر يرح مرال  زح ريرالي يهايرالمبحبراسرهي هررئ احرالرح ل ر قي   رالسدي ي 

خ  تتت رالدييتتتيررتتت رالضتتتح ي راأل ريتتت  رأغزنتتتبهررأئفتتت مرةئ لتتتارانجزنتتت رال رةجيتتتيرالياليتتت  رانرحتتتي ر

ريط ةيتت رة رةستت رالريقتت رعتت ر عتتررالرحتت ل رالزنييستت رةت ةيتتيهر  لستت  رةانيتت  را ر تتيحراألرريكيتت رة 

ر ل ريي حبرث رمتك رالد  .

                  الصايا اسمحر الدبيل  -

ق مإر" مب ررت ررييت راةره  ت  رالقت ةيحرالتيةثرا ةست ينرةالت رشتهي رخست حلرريراأل ةا ريراتفي ر

األرترهر ترة ر رت رلزناتيةي رالتمبي ريرطزندتيحرالتية رأحررانيةي ريرادي رةاوييي رةقت مرةتيعيرلزنستا  

رغ رانرك  ئرلزنحرارعزنارانيةي ريراليا رغ ررقبيمرمت رًارةسي لرلهرتأر رريررر دير رر رئييزن ".

ر

               نتائج الواقعة:

 الضعايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 29 2 5 22 السلا 

 2 1  1 اجلرن 

 امل ثآت املدنية:

ر
رر

 0 0 تدمري

ر

                                      
2 - https://reliefweb.int/report/yemen/un-country-team-statement-situation-yemen-24-august-2018-enar 
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ر

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

راوا ي رالق ةيةي راليةلي رلألئف مإ

يدرررالق ةيحراليةثرا ةس ينرحقييرالطفلرأس سرحقتييرا ةست حر ات ري حت ر لت ريراتف قيت ري يت ر

ءر1977ةمرلدتت ءرالرتي تتيمراألءرة تتمبل ر1948الرا دتت رةام اتت ر ا يتت رانتتيةي رةاألعيتت حرانيةيتت رلدتت ءر

 رمح ي رع ر رلألئف مريراورةارةالياعت  رانستزنح ر  عربت   ررأشتي نررتيةي رةال رتقر رأحك ره

(ر171 اتت رةرتتئرالقتت ةيحرالتتيةثرا ةستت ينرلألئفتت مرمح يتت رخ اتت رة   رتزنتت راوا يتت رام اتت رير)

ءرةالتت رشتتكزنطرر دطفتتًار1989لرعتت ءرق عتتي رق ةيةيتت ر  التف قيتت راليةليتت رام اتت ر ا يتت رحقتتييرالطفتت

ح عًاريرت  يخرالطفيلت رةأاتبحطرحقتييرالطفتلرتدرتررأست سرحقتييرا ةست حرةالرميكت رالرة رتيرعت ر

رزن ر رلزنجايتئر ةحراسترل   رريا رق ةيةي ر ةلي رر يل رالتف قي رام ا ر ا ي راألئف ماةره    رقياعيرا

انح  اتت راليةليتت ريرفكاتت راا  يتت  راليةليتت رحستتارخيضتتئرر رهكتتيرقياعتتير تتمبهراالتف قيتت رلزناستت حلزن رة

ال  تت ءراألس ستتيران شتتئرلزناحكاتت رةأيضتتًار ستتارقياعتتيرالقتت ةيحرالتتيةثرا ةستت ينرةالقتت ةيحرالتتيةثر

روقييرا ةس حر  عرب   ررجمرريرحرا.

ر

رانر  رالق ةيينرلزنحقييرةالر اي 

رتت  سرر26لتت ريك  تتي  رأئفتت مرالتتيا رر تتمبرارالب حلستت غتت رخ  يتتًارعزنتتارأحبررطزنتتئرعزنتتاراو لتت را ةستت ةي ر

ءرةحتت رتتت  يخرا تكتت ار تتمبهراارميتت رانرةعتت رالتت رير  ة تت رتقريرةتت ر تتمبار  ةتتطرةريجتت رالدتتيةاحر2015

الدسكرحبرال ت ترالت رشترعطر يتهرالستدي ي رة  لفهت رةالزالتطرحت راليتيءرة   ستره رالقرتلرةالدقت ار

الييهرر ر ت ريرر ت ز ررأةرخت مرتزنقتيهررلزنردزنتيررأةراليا رسيا ر  ةيار أحض حرةااا عيرريرأئف مر

أر تت  ر تترا  ررةةتت ةحهرررتت رةيتت  رالةتت  ا رااييتت ر وتتي  رةحشتتي رالرة تت ر تت رةليستتطر تتمبهرانجتت   ر

الت رتدتر ر ت رةت زح ر  لتي يهايرثالرةاحتي ررت رأ شتئريتراحلرراوترارةا  ت   رر تمبهةيرمي را  ت   ر

رلسدي ي رة  لفه .ترتكبه رالزنطفيل راليا ي رال ر

 
ر

ر  
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د   تلىدمند جلر ينيد

نوع  ال مر ال وع االحدددددددددم  

 االنلهاك
امل طسة/ 

مكان  املعافظة املديرية

 تاريخ الواق ة الواق ة

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  10 ئفزن  زي ارحس رعبياهللر حف  1
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 8 ئفل عاررحس رعبياهللر حف  2
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  4 ئفزن  أري  رحس رعبياهللر حف  3
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  3 ئفزن   رزن رحس رعبياهللر حف  4
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  2 ئفزن  خيجي رحس رعبياهللر حف  5
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  30 أةلا رىنرعزنير حف  6
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 32   ر ر ييرعبياهللر حف  7
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  25 أةلا  زنقي رعزنير حف  8
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 10 ئفل عاررر ييرعزنير حف  9
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  7 ئفزن  ر  ي رر ييرعبياهللر حف  10
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 4 ئفل عاراحرر ييرعبياهللر حف  11

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 6 ئفل عري رر ييرعبياهللر حف  12

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  1 ئفزن  ررةاةهرر ييرعبياهللر حف  13

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  35 أةلا     رأمحير حف  14

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 10 ئفل مح  رعزنيرعبياهللر حف  15

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 8 ئفل خ ليرعزنيرعبياهللر حف  16

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  7 ئفزن   ةاحرعزنيرعبياهللر حف  17

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 5 ئفل أر رالرمح رعزنيرعبياهللر حف  18

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 3 ئفل ع رررعزنيرعبياهللر حف  19

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  23 أةلا عزنيهرعبياهللر حف  20

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 6 ئفل عبياهللرعاررحس رأ كر 21

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  4 ئفزن  حفو رعاررحس رأ كر 22

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  2 ئفزن    ي رعاررحس رأ كر 23

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/
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نوع  ال مر ال وع االحدددددددددم  

 االنلهاك
امل طسة/ 

مكان  املعافظة املديرية

 تاريخ الواق ة الواق ة

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريزن  70 أةلا مخيس رفايرس تر يي  24

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 28   ر أمحيرعزنير حف  25

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 14 ئفل ي سررعزنير حف  26

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 12 ئفل عبياهللرا حلرعبياهللر حف  27

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 13 ئفل فايرعبياهللر حف  28

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي قريل 8 ئفل   سررا را يرر حف  29

 

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د ا حىدمند جلر ينيد

نوع  ال مر ال وع االحدددددددددم  

 االنلهاك
امل طسة/ 

مكان  املعافظة املديرية

 تاريخ الواق ة الواق ة

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي يريح 70   ر ا را يرر حف رأمحيراة  1
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي يريح 13 ئفل حس رعبياهللر حف  2

 

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر ي د جلرم صدو جلتض  صأمس ءدوبي   تد

نوع  احم فانا امل ثأة  

 امل ثأة
نوع 

 الضرر
امل طسة/ 

مكان  املعافظة املديرية

 تاريخ الواق ة الواق ة

 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي تير  سي    أمحيرعزنير حف  1
 2018أغسط رر23 الكيعي اوييي  الي يهاي تير  ريم ا را يرر حف رأمحيراة  2
 

 

د نةدددد ءد–  يمددددندد-د جل كزد     ويند لح وقدو  تنمي د  د دعن/
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