
 

 

 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة مدنيين
 قصف المدنيين وقتل األطفال والنساء

 حمافظة احلديدة –منطقة شرق الدريهمي 

 م2018أغسطس  10بتاريخ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 والنساء  قصف املدنيني وقتل األطفال

 محافظة الحديدة –منطقة شرق الدريهمي 

 م2018أغسطس  10بتاريخ 
 
 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

 والتوثيـقوحدة الرصد  -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الرتمجــة -

 وحدة املعاجلة اإللكرتونية -

  

 المركز القانوني للحقوق والتنمية



 

 

 فهرس التقرير:

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

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

 5 ............................................................................  :رمسية إفادات

 5 ............................................................................  :الواقعة نتائج

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. .......  :االنساين الدويل للقانون وفقا   االنتهاك وصف

 6 ...........................................................................  :املركز توصيات

 7 .......................... لبعضهم وصور املدنيني من القتلى الضحااي وبياانت أمساء( 1) رقم ملحق

خطأأأأأأارة املأأأأأأغري ة      أأأأأأ ة أأأأأأ ةلبعضهم وصور املدنيني من اجلرحى الضحااي وبياانت أمساء( 2) رقم ملحق
 م  ّف .

 خطارة املغري ة       ة  ةم  ّف . ...... واملتضررة املدمرة املدنية املنشآت وبياانت أمساء( 3) رقم امللحق

 

 
 
 

  



 

 

 الحديدة -شرق الدريهمي  –المدنيين وقتل األطفال والنساء  قصف تقرير حقوقي يوثق

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

      ملخص:

مر  فيدريميا ادليرت دع  ر  اولرأ نا أ نرا   امرأة مسنة خرجت من مزنهلا إىل شرر  ادريهمي  

ذدك شن طريان ادعحادف ادسعودي غاهاتر  ادوفيردة ناهرعيي يغ رةراهة  ررست هأف ادليرت هرن جسري  

نقعسع  م  جيت  )أم ناديت ( ا جرمية فرر  تاراإ إىل هسسرسة ائررالغ ادرك مرتاليرا ادعرينان  ر  

مي   حما ظرة اويمرية ادرني نراهلغ ادنرردأ ا ن رر أطيال ننسا  ادد ن ريات هام نأرنا  ميمرمة اديه

 .من ادوفيدة

         الواقعة:       تفاصيل 

غراها   6م هقأ شن طريان حترادف ادعرينان 2018أغسلس  10ا ادساهة ادعاشرة صلاح ائ عة 

هسى مناط  معيرقة ا ميمرمة اديهمي   نغاهة شررق  ادريهمي   خراهمل انيمنرة اهرعيي ت امررأة مسرنة 

 مجر  اولرأ نقعسعي رال ادليرت رعرر  هأهر  ن ررسع  اديرظاما هرن نفيديها ارن ارنعيا أ نا  ه سيرغ ا

جسي . تأيت هن  ائرمية ض ن هسسرسة جررالغ اورر  ادرك مرتاليرا طرريان ادعحرادف ادسرعودي  ر  

 .انيندني منن ريامة اور  هسى ادد ن

انركز ادقانوين دسحقو  نادعن دة قرام ررصري ادواقعرة نأجرري حتقدر  نتواصرت مر  أهراا ادارحاما 

 نادنمن نصيوا دنا رعض ادعياصدت ا اآليت:

              عيان ومنكوبين             إفادات شهود

 مخدس هس  أمحي هاملل هاقت اواهةل أ ادنا رقود :

طريان ادعحادف ادسعودي مسعييإ ادنسا  نا طيال نمقعسيغ رةاهات  ادوفيدة ريرن غراها  توتهرت 

هسى اديهمي   خسف انيههةل نغاهتني شر  اديهمي  ل اهعيي ت امررأة مسرنة نفيدريها كرانوا مع سرون 

جررت منررن ادرررلاح ادلرراكر هسيررا تعررود طررا حت ررت مررن اولررأ ددسررع يم ا هسررى مجرر  اولررأل  قرري خر

ادوقررود رررين  هررن ادةررات نظرررمل دسحادررة انادمررة ادرررعلة هنرري انررواطنني كررا اضررلرنا إىل اولررأل داررن 

هلرو ضرندني نقرريت انريندني رادةراها  ادلريان اوريب دينل ادعحادف مل ماعرف رانعانراة ادرك رسرلليا 

 يديها نذكر دنا أمسا هغ ك ا ا ادايف انر  .نقعست امرأة نف

 هامًال أ اد رقود : 37اديدخ خادي حم ي حيىي مسعوديل ه ر  

م منيرا غراهة شررق  2018أغسلس  10شن طريان ادعحادف ادسعودي هسسسة غاها  صلاح ائ عة 

  رت هأهر  اديهمي   كان هناك طيت نجيت  أم أم  مع سون ا مج  اولأل ادليت تسللت ادةاهة إىل
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   دسع رت نمجر  هامرًا نرسرلأ ضررن 12هن جسي  نأهدت  قعردً  دنن أي ذنرأ اقعر ر   رً مع رانت ه رر  

اولأ دان ادلريان قعسيغ نقال أن اننلقة ميندة ناداحاما طيت نامرأة مسرنة دردس هلرغ أي ذنرأ نن 

نراذا مل نعري نسر   مرن موجي ما مربه ادقرف هسديغل نتسا ل أمن فقرو  ادليرت نأمرن فقرو  اننسران ن

 كانوا معةنوا  قو  انرأة؟.

 شاهي آخر من ادنمن كانوا ا اننلقة امس  حم ي ادقامس ل أ اد رقود :

غرراها  صررلاح ائ عررة هنرري ادسرراهة ادعاشرررة توتهررت هسررى اننلقررة خسيررت ميههررة معرراذ نغرراهة  6

اهعيي ت منلقة خاهمل انيندة شرق  اديهمي   نتسللت ا مقعرت طيرت نامررأة كرانوا مع سرون هسرى مجر  

اولررأ نتندنررا ررررقغ قرمررأ اداررحاما فسررن ارررراهدغ نداررن مل نررع ان مررن انترررال ررر  هغررغ انحاندررة 

 رهة خلرنمل ادرقغ هن ادعةلدة.انعا

              إفادات رسمية:

 

               نتائج الواقعة:

  الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 2  1 1 القتلى

     اجلرحى
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

اننلقرة ادرك ا اهرعييا يا ننجرينا حتقدقرا  مدياندرة نعر رة  انركز ادقانوين اطس  هسى ادواقعة نأجري

نن توجري  ...............................................ميندة نأن اناان انسعييإ هلاهة هرن ن اننلقة أ

أي أهررياإ هسررارمة ا تسررك اننلقررة ا مررر ادررني ممكرري أن مررا قامررت ررر  قرروا  ادعحررادف هررو اهررعيياإ 

معاقأ هسديا ادقانون ادينال نخرقًا دس لادئ نادقردغ ادرك جرالغ  معع ي دس يندني ناننيآ  انيندة نه 

اهررع راه ادسررعودمة نحتادييررا ا قعررت ناهررعيياإ ا طيررال  نجمررردأمجعررت هسديررا ان ع عررا  انعحارررة. 

رتاليرا م ادعحرادف ادسرعودينادنسا  نانيندني ما هو إن جرمية ريعة تااإ إىل ائررالغ ادرك  مرا تال 

   ان ع رر  ادررينا ادررني مررا تال صررامعًا إتا  هررن  ائرررالغ ادررك منرريي هلررا جلررني نمسررأي أمررام مررر

اننسرراندة نادررك هعيررات ا انسررعقلت ادقرمررأ هقلررة أمررام تارراتف ان ع رر  ادررينا ند اهرر  هررن اوقررو  

 ناورما  رت هعاون هن  ائرالغ هوار  دنددة ا ادعينان هسى ان ع عا  نادينل.

 

        المركز:       توصيات 

  انركرررز ادقرررانوين دسحقرررو  نادعن درررة مررريهو مجدررر  منظ رررا  ان ع ررر  انررريين ناننظ رررا  ادينددرررة

نخروصًا منظ ا  ا مرغ انعحرية إىل حت رت مسراودداألا ا خًقدرة ناننسراندة  را  مرا مرتالر  

 ادسعودي من جرالغ    ادليرمة ن اننساندة مجعا. ادعحادفطريان 

 ية نجمسس ا من إىل اوياظ هسى ما تلقى من مسععيا نهرهة ادع ت هسرى ك ا ميهو ا مغ انعح

 نقف اور  ننقف نزمف اديم ادد ين ناوي من اهتاا  ائرالغ    أطيال ننسا  ادد ن.

  نميهو إىل هرهة إههال ئان حتقد  دنددة دسعحقد  ا هن  ائرميرة نغريهرا نتقرير مرتالديرا

 دسقاا  ادينا.
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 (1رقم )ملحق 

 أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني وصور لبعضهم

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة املحافظة املديرية

 2018أغسلس  10 شر  اديهمي   اويمية اديهمي   قعدسة 40 أنثى خيجية حيىي درج 1

 2018أغسلس  10 شر  اديهمي   اويمية اديهمي   قعدت 12 طيت ملس  هس  هامل فرض  2

 

 

 صور بعض الضحايا من القتلى املدنيني

  
  

 

 صنعــــاء –اليمــــن  - املركز القانوين للحقوق والتنمية صادر عن/

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/

