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      ملخص:

يستتر التحرلتتاحسلتحستت ارتلالتجراتتاالرتتاتإلبلتةتتاالعتة تتارمللتي اواتتالالتت لت تت  ا لعتح تتاإل  ل

ت   االالتحتا  لع تاص فلة تالتح ت علتحاهت لع تللئت لتحج تا لت  ر  اتالالتحتا  لتصالتالة تا لعتحت ي ل

هلتحج تالتحج تريمللي ر  عنلالهااهتبلعراةريلئرطل ا لتح اشلعتةاامللهلبلعصسا بلولىلجوللتصغنامل  

تح اشلتحيتلئن هبلئ له هبلالتح اشلر لهالتحرلاحسلتحس ارتلض  ل نكلأ  تةهلتح ساايالتحاهشاال

أستال كا لهتتال ج تت لتح تتاجت لتيايتتالتحتتيتل جتت  الوشتتات لت  تتااجلعتة تتارمللتي اواتتا،ل   تت لل،عتةاتامل

هتتالت ااتتقلتح تتا اولحلل تتا لطتتريتنلتحرلتتاحسلتحستت ارتلالرتتاتجي لئرجاوتتالئتت لو عت تتهلولتتىلتحتتا  لع  

ل8ص احليتاملتصج  تاالت اتةت لئ لتحساوالتحسا  اللون لعتحرن االآ ال  هلتياتإلبلوااملطريت هلتةايبل

 ا ر لرسانهالواإللال  عيالمبنط التح  شتاالالتسره ة لمل ش لغاجر لراير لتصعىلل2018أغسطسل

تستتره ة لئستت جاهبل تت ملعصتتاهلبلة  تتا للحماةظتتالو تتاتنلعتح تتاجمللتحلا اتتال-ئ يايتتالهتتايلستتجاان

(ل4(لورلتتىل اتتنهبلتئتتاأمللعأج  تتالأطجتتاملعرتتاحل 8تحضتتلايالحرستتجالتة تتالالوتت لرا تتال  تتارملل لجتت ل 

تئتتاأمللع   تتالأطجتتاملعرتت ئريلتساتتاملعتحستتااجمللع جتتا لوط تتانلت تتاوقلح ستتامللتح  عيتتالئتت  ا لآ تتاي ل

 .ت ناا ا

         الواقعة:       تفاصيل 

ملوتتاملتحطتتريتنلتةتتايبل2018أغستتطسلل8صتت احليتتاملتصج  تتاالت اتةتت للئتت ونتت لتحستتاوالتحستتا  ال

حلرلتتاحسلتحستت ارتل شتت لغتتاجر لرتتاير لتصعىللتستتره ة ل

 ا رتت لرستتانهالأستتاملحملصتتادلحمستت لجوتت تنلئتت لتح تت عل

تحاهتت لعتحااإلنتتال اتتائهبلمبنط تتالتح  شتتاالئ يايتتالهتتايل

لأو  هتالتح تاجمللتحلا اتالتستره ة لسجاانلحماةظتالو تاتنلم

هبتتالتحطتتريتنلتةتتايبلستتااجمللأهتت لت تت  ا لت رطتتاو لعولتتىل

ئرنهالو رلئ لتص ايللت ست ج لتحت ي لهتاعحاتلتحاصتامل ىلل

ئاتتتانل اتتتاملتصستتتامللت ستتتره ةالع ستتت ايلراهتتتا بل تتتال

(لئ  ا لورلىل اتنهبل9أسجا لتح اجر لتياير لو لعواعل 

ضتتتاةال ىللأالتصستتتامللتح  عيتتتالعت نتتتهل(لأطجتتتامل 5تئتتتاأمللع 

(لآ اي ل بلتئتاأمللع   تالأطجتامل4تصاربلأهاح لتح اجر لأرسارلو رلئنهبل ىللأش الئ  لامللعراحل 

راتههبل اح التسرطاعلو رلئ لتص ايلل س اةهبل ىللت شجىلجغبلحتلا لتحطريتنلتةتايبلالتصرتاتا،ل

 لأ تا هبلعستااجمللت ست ج لع جتا لوط تانلت اشتاالتحرا  تالتصستامللت ناا تالعترلجتلرئا لتح تاجر ل ا تيت

أخوها الجريحطفلة بجانب   
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ح ستتتامللت ستتتره ةا،ل اا تتتا لتحضتتتلايال ورلتتتىلعراهتتتى(لأعجر ا تتتالرج تتتا  لالئ هتتت ل تتت تلتحر ايتتتال

ل.تة اوللتح تليرناعمل  هلتيا ا

                          إفادات شهود عيان ومنكوبين

                        رة البدوي ة اسس تهد ة ن ان                    عامًا، أحد أبناء األس     02                                 صغري صاحل حمسن رعدان، يبلغ من العمر 

                                                                        متواجدًا حلظة القصف اجلوي على خيامهم وجنى بأعجوبة قابلناه وحتدث إلينا قائالً:

هتتقتملوتت لستت  اولاللتستترا ظ لئ اتتا لااح تتارمللعاتتانلعتحتت تلصتتادلحمستت لجوتت تنلعأئتتللاا يتتا

تحستاوالعونت لهتاملئاإلت مللعر تالتةةطتاجللمجا نتاتالسرا اظلع  ت لههاتقلأئتللحار تالتةةطتاجلترر  نتال

تحسا  الص اهًالأشتاجل يل لأيبل احت  االيلتمللت تاالئت لحتت لتحشت امللعالرلتكلتحللظتال  ت لصتجريل

ا تالصتتا  لأيبلت ا تتاتلغتتاجمللتح تاجمللتيايتتال ظتتا ل   تاتل ىللأولتتىلةاأيتت لتح ن لتالتيايتتالهتتتاتلح

غتتاجمللتجتاتت ل تتاصج لعرع لتح ن لتتال تت لتسا رتت لتحرا  تتالحنتتالعتحتتيتلرشتتا لحنتتالئستتا ل تتكعتلةاهتتا،ل

عانت لت ج ا ل  لأةاترلأسايتل احاائ لتح ي ل  لا لهببلمبلاطلت اانلشتا   لتحت  االاك تالأتل ت ل

لعأئللعأ ايتلتح ي ل   ت ليلتمللت اتاهلالهاحالئ لتح  ئالعتح  املو  لئ لئااولئساوًالحالأيب

تحت ي لوضت ل،لعرت  لأغلت هبلوت لئتقورهبلتح تاجمللتحاهشتااعر تالتةةطتاجلهلبلحاشا اتل ت ملرنتاعهلبل

وائتتًا،لعأئتتللاا يتتالهتتقتملل60أيبلصتتادلحمستت لتحتت تلينتتا قلو تتاهللهب:ولتتاهبلتح تتاجمللأج  تتالأش اصتت

وائتتًالعطجلتالت تت لو تتللل35ح تاح لئتت لتح  تالوائتًا،لعأ تتللحمست لصتتادلتل50جوت تنلتح اح تتالئت لتح  تتال

وائًالعطج لئ لأ ناالأ تللو ت ت لكلحمست لالج ا هتالتحلتاولئت لل14ت هالسا الصادلهقتملو ا ال

تح  ا،لا العر  لأج  الئ لتصستامللراهتىلرنه تالتحت ئاالئتنهبلع تبلةاوت ي لحتاواهبلالهظت لولتاهبل

أو لتتهلحل اهتتى،لملرتتاالوتت رلئتت لأ نتتاالت نط تتالآ تتاجلتةاتتامللعانتت لالهاحتتالئتت لتةه تتا ،لئتتالتحتت تل

عساو عولالأ  لتياهىلولىلهائ  لي عيالعئشانالهببلهىتلعر  السااجمللع  لنا بل ىللت سرشجىل

ع  ملئتالانتالالطاي نتالةست ايلتياهتىلرتاا لستااجمللأ تادلصهت لت ت  ا لر ت لئت  ا لئرطتاو ل

رايتتالأ تتادلتستتره ة لهبتتالرلتتكلتحستتااجمللحاراةتت لوتت رلعوتتاملتحطتتريتنلتةتتايبلمب تتاعرمللو تتجهل  تتاجملل

لتحضلايالعررجاوبلت كسامل.

ل

                                            عام ًا، ا ا د عي ان م ن أبن اء اسناق ة ا ارد   جه و      02                                 سفيان أحسن قاسم، الب الغ م ن العم ر 

                       إسعاف اجلرحى، وقال لنا:

انتت لوتت ل   تت لئ اتتا لئتت لئتتريلل ىللأهتت لت اتوتتللحاوتتللوط تتانلأغنتتائللةستت   لصتتا ل تت يال

لا لتحطريتنلتةايبلحلرلاحسلتحس ارتلال االت نط الهل  لئار لعالت امللتحلاحلالراا لعوائت لحت

 ش لغاجمللرايال   لصاهتالع للئنطل ال ىللئاانلئال ا نط الش ا ل اح ل لةظتا لععو ت لتح تاجملل
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رج لئت ل اتاملتيايال ض ل   ل اوللحض اجلتحاااملتح تلأ  رهلئ هالعشا   لتصر نالعتح  اجلرا

ت اتط لصادلحمست لجوت تنلتحت تلاتانلئراترت  لرت لهتالئت لأةتاترلأستارهل  ت لأهت لأةتاترلتصستاملل

جنتتىلئتت لتح  تتسليطلتتمللئستتاو رهلال   تتا لتياهتتىلئتت لأستتارهلرااتت لأغنتتائللعجاضتت ل حتتاهبلونتت ل

تح تاجملل  ت للعصايللعر  لئشه  لرئايًالةظا ًالأالتصسامللعاعررهلعو رلئ لأةتاترلأستارهلوت ل  لتاهتب

 ىللأش ا،لع ناكلراهتىلتئتاأمللع   تالأطجتامل  ضتهبلالغا ا تالرتاتالشظايا التحجراااللهبأنلئقور

تةصتتا التح اح تتالتحتتيتلأة رهتتالتح تتاجمللةلنتتالتصج  تتالتياهتتىلع  لنتتا بلعحتت ل تتاإلج لئتت لئ تتاعرملل

حتن لهبلرتاالتحطتريتنللتحطريتنلحتلا هلعو جنالع   ئالئشانال اياهىلعر  الستااجمللعضت نا بلولتاهب

تةتتتايبلعوتتتاعرلو تتتجهلولتتتىلستتتااجمللأ تتتادل ستتت ج ل تتت ملعصتتتاهلبلولتتتىلأطتتت ملتساتتتاملت ستتتره ةال

عه ا هبلصش العرلثلتحضلايالتح رلىلتها  لح ةنهبل ا نط الون ئالجأينالتح اجمللتحلا اتالولتاهبلانتال

اهبتالئت لت نط تالعأ  ت  الهاتامللالهاحالئ لتح  املعتح  ئالحتاانال ىللئسرشتجىلتحست مل  ت  مللح 

،لتصسامللت سره ةال تللئت لتصستالت   اتالتحج تريمللئت لة تالتح ت علتحاهت لعي ر ت عنلولتىلجوتللتياهى

لتصغنام.

ل

                                                    عامًا، اا د عيان من أ ايل اسناق ة وأح د اسس عفني، قابلن اه     02                          نائف علي  ا ي رعدان، عمره 

          وقال لنا:

لئقجورنالأوامل ج هرهالر   لئساةال  سلاالال اننالع ت ل اتاملعو  لتح اجمللتيايالتصعىللعأ الا

تصستاملل ت ت لهالوضت لولتىلأغلت هبلعراهت للاتانلمجات لأةتاترصادلجو تنلت سره ةال اح اجمللتيايال

ينارتلعيسر اثلطاح ًالتحن  مللعوت لغطتىلتح  تاجلرست هلرتاتاللجنىلئ لتح اجمللعوامتح  االجأي لأه  بل

ساانلت نط الون ئال  اتلعشا  عتلتح تاجمللولتىلتساتامل اوتاتل ىللت اتانلملرتاا ل،لو رلئ لتح اجمل

سااجمللأ ادلاتانلولاهتالئست ج لأرتاتلئت لئنط تاللتاعجمللحل شتاجاالالرهتارلتةست ايلعرج ت لتصستاملل

ت ناا الواملتحطريتنلتةايبلحلرلتاحسلتحست ارتل   تجهبل  تاجمللرايتالرئتا لتحستااجملل احاائت لعوضت ل

(لئت  ا ل9صج  الت   ا لت س ج لتح ي لاا اتلولاهالحرسجاله الالتح اجر لتياير لو لئ ر ل ولىلت

ااتملتياهتتىلتصج  تتالالتح نايتتالتحط اتتالت ااتتقمللئتتتئتتاأمللعأطجتتاملل3مللعرتتاحل(لأطجتتاملعتئتتاأ5 اتتنهبل 

  ا شجى.

ل

ل

ل
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               نتائج الواقعة:

  الضحايا اسدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 9 3 1 5 القتلى

 4  1 3 اجلرحى

 اسنشآت اسدنية:

ل
للل

 1 2 2 تدمري

ل

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

ت نط تالتحتيتلالتستره تةهالععرت  الحت ا تا لئا ت اتال  اةتاللت ااقلتح ا اولتطل لولىلتحاتو العأراد

 ا رتت لرستتانهالواإللتتال  عيتتالمبنط تتالتح  شتتاالالئ  اتتالعأنلت اتتانلت ستتره يلو تتاجمللوتت لنلت نط تتالأ

عاللرار لأتلأ  تيلوساايالالرلتكلت نط تالتصئتالتحت تلي ات لحماةظالو اتنلل-ئ يايالهايلسجاان

الي اوتمللولاهتأنلئالوائ ل هلوات لتحرلاحسل التسره تيلئر   لحل   ا لعت نشآ لت   االع تللرتاتإلبل

تستتر اتجللعلتتارتح تتا انلتحتت عيل،لع اوتتًالحل  تتار لعتح تتابلتحتتيتلأمج تت لولاهتتالت  ر  تتا لت رلضتتامل.ل

تحستت اريالعحتاحجهتتالالورتت لعتستتره تيلتصطجتتاملعتحنستتاالعت تت  ا لئتتال تتال اللرا تتال شتت الرضتتايل ىلل

تحتت تلئتتالاتمللعئستت  لت  ر تت لتحتت عيلأدلارا هتتالأئتتاملئتتايلتحرلتتاحسلتحستت ارتتيتتاتإلبلتحتتيتللئتتالاتمل

صائرًال اتال  هلتياتإلبلتحيتلين دلهلالر  لتة سا االعتحيتلسرشتا لالت ستر   لتح ايتمللو  تالأئتامل

راارسلت  ر  لتح عيللعرةاوهلو لتة ا لعتةايا ل  لسراانل ت هلتيتاتإلبلستات  لرعحاتالالتح ت عتنل

لولىلت  ر  ا لعتح عم.

 

               توصيات المركز:

 ت ااتتتقلتح تتتا اولحلل تتتا لعتحرن اتتتاليتتت والمجاتتت لئنظ تتتا لت  ر تتت لت تتت ولعت نظ تتتا لتح عحاتتتال

ع  اصًالئنظ ا لتصئتبلت رلت ملل ىللحت ت لئست احااهتالتص  واتالعتة ستا االهتاهلئتاليارا تهل

لتحس ارتلئ لراتإلبلال لتح شايالعلتة سا االمج ا.لتحرلاحسطريتنل
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 ت رل مللعللسلتصئ ل ىللتةجاظلولىلئالر  ىلئ ل  رهالعساوالتح   لولتىلا الي والتصئبل

لعوسلتةاالععوسل قيسلتح ملتحا ينلعتة لئ لتجرااالتياتإلبلال لأطجاملع ساالتحا  .

 عي وال ىللساوال جسامليانلحت ا لرعحاالحلرل ا لال  هلتيا تالعغري تالعر ت رلئارا اهتال

 حل ضاالتح عيل.

ل

ل

ل  
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 (1رقم )ملحق 

 أمساء وبيانات الضحايا القتلى من اسدنيني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاد
 اسديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ استهدا هم

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورا ل60ل االصادلحمس لحيىيلجو تن 1

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورا ل35ل االحمس لصادلحمس لجو تن 0

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورالال50لأ لىلاا يالهقتملجو تن 2

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورالال14لطجلالسا الصادلهقتملجو تن 4

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورا ل17لطج لساهانل ارتلأة لجو تن 5

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورا ل50ل االصادلص حلرربتن 6

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورالال16لطج لو تلصار لتح لال 7

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورا ل15لطج لهائ لحم  لأة لتح لل 8

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلورا ل2لطج لو  ت لكلحمس لصادلجو تن 9
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 (0ملحق رقم )

 وبيانات الضحايا اجلرحى من اسدنيني أمساء 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاد
 اسديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدا هم

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلراحيال35لأ لىليسادلصادلائاملجو تن 1

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلرايحل4لطج لو  تحس ملحمس لصادلجو تن 0

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلراحيال10لطجلالئ ي لصادلحمس لجو تن 2

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالهايلسجاانلراحيال5لطجلالجاتنلصادلحمس لجو تن 4

 

 صور بعض الضحايا اسدنيني

  
  

  
  

 

  

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/


 

 

 عمران -حرف سفيان  –العمشية  –خيام البدو الرحل ومسعفيهم  قصف تقرير حقوقي يوثق

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 11 

 (2اسلحق رقم )

 اسنشآت اسدنية اسدمرة واستضررةأمساء وبيانات 

 العد  نوع اسنشأة صاحب اسنشأةاسم  م
نوع 

 الضرر
 اسحا ظة اسديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدا هم

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالو اتنلهايلسجاانلر ئريل2ل ااملصادلحمس لحيىيلجو تن 1

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالو اتنلهايلسجاانلر ئريل1لسااجمللصادلص حلرربتن 0

ل2018أغسطسلل8لتح  شاالو اتنلهايلسجاانل جا ل1لوطا لأغناملصادلحمس لجو تن 2

 
 

  

 صنع    اء –اليم    ن  - اسرنز القانوين للحقوق والتنمية صا ر 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/

