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      ملخص:

شددوللددااعلسامددا س لفل2018أغعدد  لل4عنددالساعدداعسلساعددا مسلءددولءعدداتلاددافلساعدد  لس اس دد ل

مبن قسل ينلحعولمبااراسلعد  لاا ةدسلح،دس للأفلساضبساعماديلقصفًال راًال ااصاسراخلعلىلقراسل

ءانينيلطفلل سءدرأ لل2دءرلس زنانيل قتلللخاريأصابلصار خنيلءزنانيلتق نهلأسرتا لنازحتا لءولآلل

ل11لجعديةسل ددلًاأطفاللمتلإسما هملإىللءعتشدفىلعد  لسارافدأل أأد لأ درسرل3ءانينيل ينهملل5 جرحل

لءزنالًلءانيًالجما رًا.

 ندازللساد لسرتكدبل يهداللدااعلسامدا س لساعدماديلجرلتدهل ااماادالءدولسلأفلساضدبتكتظلقراسل

تعددكنهالعشددرسسلساسددرلسانازحددسلسادد ل ددرسلءددولءندداطقهملمبااراددسلءيددايلساشددم يسلس  نيددسلءددولساقدد ل

سأا داسلجرستلساقصعلسهلعترييلالتحااعلساعماديلعلدىلءندازهلمل لتلكداومل رللدرلعلدىلند  حهمل

لهذهلساقراسلساىلشهراول قط.لإىل

ل

 

         الواقعة:      فاصيل  ت

فلشدوللدااعلسامدا س لساعدماديل2018أغعد  لل4ءعداتلادافلساعد  لس اس د لءدولعنالساعاعسلساعدا مسل

أكثدرلءدولعشدراولصدار خًالءعدتها ًال دالأطلد لحيثلقصفًالصار خيًالءولق للساقاسسلسارباسلساتا مسلاهل

س أهااسل ا انينيلأغل هملنازحنيلءدولسدكا لءاارادسلءيدايلسادذاولتركداسلءندازهلملجدرستللأفلساضبقراسل

يلالتحددااعلساعددماديلءنددذل اساددسلعا سنددهلعلددىلسادديةو لسزدسدسل تريوددال لساشددهراولساقصددعلسهلعددتري

ساكائندسللأفلساضدبس ا ينيل هدألس دا لسا ءنيدسلساد لرللدى لعلدىلند  حهملإىللهدذهلساقرادسلس مر  دسل د

 دددااق للاواا ةدددسلح،دددسلأصددابلصدددار خنيلءزناددنيلءشددديال–ءاارادددسلعدد  لل–مبن قددسل دددينلحعددول

سقطلءنهالطفلل سءرأ لقتلىلمها/لأساءسلاةالعلدألءنصدارللخاريزحتنيلءول ي لتعكنهةالأسرتنيلنا

(لءدانينيل5(لعاءًا لكةدالجدرحل)18سا ااغسلءولسامةرل)لخاري(لعاءًا ل أشاسقلاةالءق الل14)لخاري

(لأطفدداللحصددللس ركدد لساقدداناالعلددىلأادداتلسهرحددىلس ةعددسل هددمل3آخددراولءددولسانددازحنيل يددنهمل)

خااددالاةددالعلددألعاءددًا ل ل30لخدداريعددي لاةددالءق دداللعاءددًا ل ل12 خاريللإ رسهيملاةالءق ا

عاءدًا لعدادلءدولسهرحدىلإصدا اومل ااغدسلمتلإسدما هملإىللل18اةالءق دالللشميلعاءًا ل ل16للخاري

(لءدزنالًلجمدا رًال بعدبل11ءعتشفىلع  لسارافأ لكةالخلعلساقصدعلسادربيلأ درسرًالجعديةسلنااد ل)

ل67إ داد لشددهادلعيدا ل ندداجنيلءدولساقصددعلالةركدد لساقداناالالحقدداقل ساتنةيدسل قددالشدردلساقصددعل ددال
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ءددر لأخددرىلعددولساءددول سالسددتقرسرلأغلدد هملءددولسانددازحنيلءددول دداحثنيللأفلساضددبعائلددسلءانيددسلءددولقراددسل

تشدر لعلدىلهدذهلساقرادسل قداء لساغدا للكاند لءااراسلءيايل أكدا سلعلدىلأ لءنةةداسلإغا يدسل إنعدانيس

ل. ءنهالس ،ل لسانر جيأل سهلالللسامحرلأفلساضب س عاعاسسلسإلنعانيسلالنازحنيلخالللن  حهملإىلل

ل

      القصف           وناجين من                 إفادات شهود عيان 

                   عامًا، شاادد عااام مان     44              يبلغ من العمر                 عبده عبداهلل شهري

                            الااار اب  اااب فاهاااا واااال  العاااد ام          أم الضاااب          سااا ام قرياااة 

                                                  السعودي جرميته املر عة حبق األسر النازحاة قابلنااه  قاا  

     لنا:

"خالللخر جنالءولءع،الساقراسلءت،هدنيلإىللءنازاندال مدالأدسئندال

اصال لس غربلتفاجئنال قصعللااعلساما س لساعماديلعلىلقرادسل

أغل هدالكدللءكدا لل ل ااصاسراخلكاند لسنف،ارسودالتدا يللأفلساضب

 قمدالءنهدالصدار خنيل  قم لعلىلءرسعألساغنافلس حي دسل ااقرادسل

 مدال ن حداسلءدولءيدايلءدرلعشدرسسلسامدائالسلس انيدسللخداريعلىلءزنانيلتعكنهةالأسرلنازحدسلءدول يد ل

 قاعلساصار خنيلعلىلس زنانيل سنقشداعلساغ دارلامندالصدرسرلسهرحدىل نداجنيلءدولساسدرتنيلس عدتها سل

علدىلرو  لقدالمتلتداءريمهالس ،ا ر لا ل ا لجناوملهرعنالإىللس كا ل جانالس زنادنيلءنازهلال ساسرل

(لأطفداللقةد ل3(لآخدراولءدنهمل)5(لأشخاصلقتلىلطفلل سءرأ ل جرحل)2أسفرلعول قاعل)ساكنيهالءال

ءرلعا لأشخاصل إنقاذلسهرحىلس ةعسل محلهدملعلدىلحداءالسلاا ادسل نقلهدملعلدىلءد لسديار لت داعل

لاهايلل أسمفناهملإىللءعتشفىلع  لسارافأ". الأحالس

ل

                                             عاماًا، شاادد عااام قابلنااه  وادن  لاناا عان   ا اا      43              يبلاغ مان العمار                ماجد حسان جعاادي 

                الواقعة قائالً: 

ءعدا سلعنال سا لت ماللأفلساضب"كن لأوديلصال لس غربل فناتلءزنانال قراسلسهمياسسلس ،ا ر لاقراسل

 اندالءت،هدسلءن لقدسلكند لسعتقدالأ دال هدألكيلاءترلتقرا ًال  ،أ لام لصفريلصليسلءدولساصداسراخل

 اي هدددالشددداهاسلساقرادددسللأفلساضدددبأكثدددرلءدددولعشدددراولصدددار خًال قرادددسللىأةددداسل د  ءدددالهدددألإالل

ساددذاول اي هددالقددالأصدد ح لكتلددسلءددولسانددريس لسأةددرستلجددرستلساصدداسراخلشددمرسل ددااقل لعلددىلسددكا ال

 مدالءشداها للأفلساضدبنازحنيل ر سلءولءناطقهملءولءاارادسلءيدايل سسدتقر سل قرادسلءمةةهملءولسا

الساقصدعلحيدثلتمااد لالصاسراخلتا يل ااقرادسلهرعد لاتفقدالأهلهدال عندال صدايلل جداسلءأسدا لخلفهد
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س كدا ل هنداعلعدا لجرحدىلكدا لس ت داعنيلءدولساهدايلل لكدللأرجداتلأصاسسلساطفالل سانعاتلسانداجنيل

 إسما هملإىللس عتشفىلساعاومل اا حثلعولسيار لانقدللسهرحدىل مدالايتهملمحلهملةر  لسيار لتان

ساقراددسلبثددًالعددولساءددولأسددر لءددولل67ن حدد لأكثددرلءددوللأفلساضددب قدداعلساقصددعلسهلعددترييلعلددىلقراددسل

 سالستقرسرل سالءسلأر سحلأ رسدهالءولساطفالل سانعات لسامااالءولس نةةاسلساغا يسل سإلنعدانيسلكاند ل

تمر ل اا  يمسلس انيسلالقراسلس عتها سل أ لأغلبلسدكا الندازحا لءدولءاارادسلءيدايل در سلءدول ادالسل

لاديلعلىلءناطقهملسأا داس".سهل،ةاسلسهااسل ساقصعلساربيلاتحااعلساما س لساعم

ل

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدناني:

 
   

 اإلمجايل

ل2 لل2 القتلى

ل5لل1ل4 اجلرحى

 املنشآت املدناة:

ل
ل

 3  دمري

 11  ضرب

ل

ل

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

س ن قدسلساد لمتلسسدتهاس هال  جداناللقيقداسلءياسنيدسل مر دسللس رك لساقاناالسطلرلعلىلسااسقمسل أجرى

ءنازللسكنيسلءصناعسلءولساق لتضملعشرسسلساسرلءانيسل أ لس كا لس عتها لع ار لعول لس ن قسلأ

 الللمباارادسلعد  لاا ةدسلح،دسلأفلساضدبءولسانازحنيلن حاسلءولءناطقهملمبااراسلءيايلإىللقرادسل

تلكلس ن قسلساءرلساذيلاؤكالأ لءالقاء ل هلقاسسلساتحااعلهدالسسدتهاس لتاجالأيلأهاس لععكراسل ل

اماقبلعليهالساقانا لساا يل ل خرقًالالة ادئل ساقديملساد لءتمةالالةانينيل س نشآسلس انيسل هألجرسئمل

سسددتةرسرلساعددماداسل لاافهددال لقتددلل سسددتهاس لساطفدداللل جمددردأمجمدد لعليهددالس ،تةمدداسلس تحضددر .ل

رتك هدالالساتحدااعلساعدمادي سانعاتل س انينيلءالهالإاللجرلسل شمسلتضا لإىللسهدرسئملساد للءدالزسلل

 ءعددةرلس ،تةددرلساددا يللساددذيلءددالزسللصدداءتًالإزستلهددذهلسهددرسئملسادد لاندداىلهلددالج ددنيلأىلأءددافلءددر
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 عددتق للساقراددبلعق ددسلأءددافلتكدداتعلس ،تةددرلساددا يلل د اعددهلعددولسأقدداقلسإلنعددانيسل سادد لستشددكلل لس

ل سأرااسل للستكا لهذهلسهرسئملساس  لد ايسل لساما س لعلىلس ،تةماسل ساا ل.

 

               توصيات المركز:

 س ركددد لساقددداناالالحقددداقل ساتنةيدددسلاددداعالمجيدددرلءنةةددداسلس ،تةدددرلس ددداال س نةةددداسلساا ايدددسل

س تحدا لإىلللةدللءعدئااياوالساخالقيدسل سإلنعدانيسلاداهلءدالارتك دهلل خصاصًالءنةةاسلساءدم

لساعماديلءولجرسئملب لسا شراسل لسإلنعانيسلمجما.لساتحااعطريس ل

 كةالااعالساءملس تحا ل جمل لساءولإىللسأفاظلعلىلءالت قىلءولامتهال سرعسلسامةللعلدىل

لسرتكابلسهرسئملب لأطفالل نعاتلسايةو. قعلسأربل  قعلن اعلساافلسايةينل سأالءول

 ااعالإىللسرعسلإرساللها للقي لد ايسلالتحقي ل لهذهلسهرلدسل غريهدال تقدارلءرتك يهدال 

 القضاتلساا يل.

ل

ل

ل  
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د وق لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسااااااااام م
نوع 

 االنتهاك

املنطقة/ 

 املديرية
  ابيخ الواقعة م ام الواقعة

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   قتيل 14 طفل لخاريأساءسلاةالعلأل  1

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   قتيلس 18 طفلس لخاريأشاسقلاةالءق الل   3

 

 

د(.2)ملح د قمد

د ااحىدمند جلر  نيدأمس ءدوب    تد وضح   د

 العمر النوع االسااااااااام م
نوع 

 االنتهاك

املنطقة/ 

 املديرية

م ام 

 الواقعة
  ابيخ الواقعة

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   جراح 12 طفل خاريإ رسهيملاةالءق الل   1

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   جراح 12 طفل خاري يصللاةالءق الل   3

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   جراح 16 طفل لخاريخااالاةالعلأل   4

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   جراح 18 طفل خاريشميللاةالءق الل   4

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   جراح 30 سنثى خاريعي لاةالءق الل   5
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د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم  احب املنشأة م
نوع 

 املنشأة

نوع 

 الضرب

املنطقة/ 

 املديرية

م ام 

 الواقعة
  ابيخ الواقعة

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تاءري ءزنل خارياةالءق الل   1

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تاءري ءزنل خاريمحالءق الل   3

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل خاريعلألإ رسهيملاةال   4

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل خاريءاسىلإ رسهيملاةال   4

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل خاريإ رسهيملاةالع اهل   5

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل خاريصغريلأمحالعلأل   6

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل خاريشميللأمحالأمحال   7

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل حيىيلاةالعلألجمياي   8

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل اةالعلألجمياي   9

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل أمحالاةالعلألجمياي   10

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل علألاةالعلألجمياي   11

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنل عةرلاةالعلألجمياي   13

 2018أغع  لل4 أفلساضبقراسل ع   تضرر ءزنللاةالأمحالعلألخاري  14

 

 
 

  

دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد وق   يندولحق قدو و نم  دل د دعن/

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/

