
 

 

 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة مدنيين
 مزرعة ابراهيم العريفيقصف ب

  حمافظة احلديدة –مديرية زبيد  –منطقة الشاذلية 

 م2018أغسطس  9بتاريخ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة مدنيين
 مزرعة ابراهيم العريفيقصف ب

  حمافظة احلديدة –مديرية زبيد  –منطقة الشاذلية 

 م2018أغسطس  9بتاريخ 

 
 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

 وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:عبر محامين وباحثين 

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الرتمجــة -

 وحدة املعاجلة اإللكرتونية -

  

 المركز القانوني للحقوق والتنمية



 

 

 فهرس التقرير:

 

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

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

 4 ................................................................................................. عيان شهود

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

 6 .................................................... :الدويل اإلنساين للقانون وفقًا االنتهاك وصف

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

 7 ................................... املدنيني من القتلى الضحايا وبيانات أمساء( 1) رقم ملحق

 7 ................................ املدنيني من اجلرحى الضحايا وبيانات أمساء( 2) رقم ملحق

 7 ........................... واملتضررة املدمرة املدنية املنشآت وبيانات أمساء( 3) رقم امللحق

 

 
 
 

  



 

 

 الحديدة -زبيد  –الشاذلية  –مزرعة ابراهيم العريفي  قصف تقرير حقوقي يوثق

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

      ملخص:

أيفرنن  ااغملوغفنن ا9شنن طائنن حرباةرللننااف النن فياغفرننجويةايفنن ابايومنناايا نن   امننو اغ  ننل ا

 اع ننمارعاعنناايائننوااغا ننا ا غفعاغعننااا لجننااف  ننوغئرياغلننرغةلااغفجرمةنن ا    ننااغف نن  فلاا2018

حم فظننااغيدمنندبعا اجننطاغفجلنن اباغاومننااأ  نن عااوغيننداعنندباع نن  ا ننلج ااياع ننراا-ردمرمنناايللنندا

بايظننوارنن اغف ةوفننااننن يوغامج  ننوزاياغملعاعننااننن امرنن عد غاأمننرةاايااننوفوارا   نن  اغفجننل ا غيلنن 

 اأيرن يمي زامراغ  ررااع راأة فنطائة نياحيص وزاع لهارراأيراع لاأمةر اغفجل اباعرار الا

 أي اغفجلن اباإىلاةند أاأانرغاسايرنل ااياةداغألئة  اغف ا ماألئةاًاآخراش ل ااإىلاأشاعان  اير 

 غملعاعا.

         الواقعة:       تفاصيل 

 اشننراغف ننوغزاغيننر ا2018يفرنن  اأا9مننو اغ  ننل اغملوغفنن اارننرا نن   ا6:30ع ننداغفرنن عاا

ننن يوغام ورننوزال فج ننلايارعاعننااغلننرغةلاارننراغألئةنن  اف النن فياغفرننجويةايفنن ابايومننااغمننا دفطاع نن  ًا

حم فظننااغيدمنندبعاأمننةر اغفجلنن اباغفوة ننلااعننراا-غفجرمةنن اغفئ ح نناا    ننااغف نن  فلاا دمرمنناايللنندا

م  غارنراغفج نرااينع رًاعاي  راع دغهللاحيىياةرا15م :اة ا زاع راع  اةج اةار  اار الائة نيا

ع رًاعاأمجياع نماإ رةن اإىلاا12غف  فغارراغفج رااينع رًاعا ير اغف ةلياخ للاع دغهللاحيىياةرا13

ا.غملرا ةمان  اأار اغفجل اباغاوماال ملعاعااغفيتان يطايائوااغفعاغعاا غا ا 

ا

           شهود عيان 

                                             عامًا، شاهد عيان وناجي من الغااةة اابلنااه وااا      71      العمر                           عبده عبداهلل حيىي حسين يبلغ من 

     لنا:

 حننرافنرةنياامنومًاا ة  ن  غمال ظطار ئرسا ا   فطا ي ااغاف ن اارنأاأمنرأا أخنوأاخ لنلا ي  نرا"

أين ااطذة فنحبصوف  اع ماع لايارعاعااغلرغةلااغفجرمة افل فااأمرا  ال حراا ظر ف ن اغمل فلناا نج اا

ةندمراامسج ن  ااوفوارا     اغفجل ا غيل با ع ندا  نوف  اغملعاعناالندأي اغفج نلا أخوأان اير عداي

غف نن حرغ اغيرللننااغفا لجننااف النن فياغفرننجويةاياأيننوغعاغمل   نناا ننن زا ننو ا  ل  نن ا لننياينندسا

ياغملعاعناا ملامينراع نمااوغيندي ااأالجنان ن ا نن زارج ن اأةندايوغي ن اغما رم  اياغفج لال ملعاعااحنرا

 إ غال فجلنن اباغاومنناار    ننااحنوينن امسجننطا ننةوة اف ي  لننطالنن ألا ا غيةجننر اف نن امنن عاااحنننو

دغخلاغملعاعاان طاأي اع مالجداللجثرهتاا ي اي اة ا زاةج اةاغف    ااغاوماالنياأخوأاي  را خ للا 
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ياغ جتن هاا ام وروزال فج نلارنأالج نن يوغاةاا أاو الج   اياغ جت هاغا و اف  عاعاااسرارا20حنوا

ع رنًاا ي اين اةن ا زاةجن اةاا15ا نطاغفجلن اباع نماةلن باأخن اي  نراع ندغهللاع نرهااغآلخرارراغملعاعنا

ر اينن ن اع رًااملاا  اغف    ااغاومناارنرايرندهاغفنسةعامنوءاأشناعا نجلوباا13غفذةام  غارراغفج را

ئ ف ننًااوداننها إي نن  هاغ اينن ياغاننرم اشنن ل  اغآلخننراخ لننلاع نندغهللاوننو المعجولننااع نندر ااآ اأخنن 

ةرعطاإفلها مح اهاع ماظ رةاإىلاخ اجاغملعاعاامثاا طالا  لداأر نراإ  ل اها غفاخةليارنرااندف ا

ا."إىلاغملرا ةمارجةنيارراغألة يلا م عد  اياي لاأخ اغملص بغملغفدر عاغمل   رباغياظر اةىتاأاما

ا

                                                     عامًا، شقيق أحد األطفا  الضحايا اابلناه وأفادنا اائالً:    02                          عبداهلل عمر علي هجاةي، عمره 

يرن أا ي ن ةدائن حرغ اةرللنااا لجنااف الن فياغفرنجويةا  ن ايان ن اغفص   اغف  نرافلو اغ  ل ا"يا

 غف صننيا نن  ةًااف يمينن ااغفرنن عااغفر يمننا ع نندامسنن عاغمل   ننااشننجري ا شننجرامننئ زاغمل   نناالنن ف   ا

غف وغزاغير ال رايف ابايوماااأم  ةن اع ندر اي  ا عاعنااغلنرغةلااغفجرمةن انن زامج نلافل ن اع ن  ا

لجداغي   عايف  اا يخ زاغفجل اباةرع ن اإىلاغملئن زا فويا ن ا رراأل  عاغمل   االل  ااأخ اة ا زاةج اةا

ا نطاوبالجثرهتن اغفجلن ابايغخنلاغملعاعناال   عااغارميااملاوداررايرداأخ اة ا زاموءاأشاعا نجل

ع ندهاةرنيناغفجل ابا ير اأخلنهاشظ م ان  ا يدي ايثااغف ةلارراللطاةرينان يطااداي فا  الاج لج  ا

 ." متاإمج فهاإىلاغملرا ةم

ا

               نتائج الواقعة:

  الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 2  ا2 القتلى

 1اا 1 اجلرحى
 املنشآت املدنية:

ا
ا

 1 تدمري

ا

ا
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

غمل   نااغفنيتامتاغمنا دغف  ا  يندي ا  ل ن  ارلدغيلنااملجرفناااغملرنعاغف  يو اغئ أاع ماغفوغاجاا أيرء

  ااوينداارعاعاارديلاان يطايائوااامةل  ن اف عاغعنارديلاا أزاغملئ زاغملرا دفاع  اباعرازاغمل   ااأ

أةاأةنندغفاعرننئرمااياا ننقاغمل   ننااغألرننراغفننذةاممنننداأزارنن اا رننطالننهااننوغ اغفالنن فياةننواغمننا دغفا

مج اباع ل  اغف  يوزاغفد يلعا خراًااف    يئا غف نلااغفنيتاراج داف  ديلنيا غمل  آ اغملديلاا ة ايرغحاا

ياااننلا غمننا دغفاغألئةنن  اغمننا رغااغفرننجويماا   فة نن اا جمننريأ جننطاع ل نن اغملجا جنن  اغملال ننرب.ا

رائ  ن اماغفالن فياغفرنجوية غف ر عا غملديلنيار اةواإ ايرمياال جااا  فاإىلاغانرغحااغفنيتاارن ايغ ا

 ررنن أاغملجا ننأاغفنند يلاغفننذةارنن ايغ ا نن راًااإيغعاةننذهاغاننرغحااغفننيتام نندءا نن اي نننياأءاأرنن  ارننر

 اياغملجا ننأاغفنند يلا يف عننهاعننراغي ننو اغايرنن يلاا غفننيتاما ننئلاياغملرننا  لاغف رمننباع  ننااأرنن  اائنن

ا غيرم  اللامائوزاةذهاغارغحااموغل اي فلااياغفجد غزاع ماغملجا ج  ا غفد  .

 

               توصيات المركز:

 غملرننننعاغف ننن يو اف ل نننو ا غفا  لننناامننندعوا لنننأار ظ ننن  اغملجا نننأاغملننند ا غمل ظ ننن  اغفد فلننناا

 اغألخاالناا غايرن يلااجتن هارن امرائ نها خصو ًاار ظ   اغألرنااغملالندباإىلا  نلاررناوفل هت

اغفرجويةاررايرغحااحب اغف  رماا اغاير يلاا ج .اغفال فيئوغزا

 ن  امدعواغألرااغملالدبا جم  اغألرراإىلاغية ظاع مار اا  ماررامسجا  ا مرعااغفج لاع نما

افل ر. اياغيربا  ايايعمياغفد اغفل ينا غيدارراغاائ باغارغحااحب اأئة  ا ير عاغ

 مدعواإىلامرعااإام  اا زا  ل اي فلااف ال ل اياةذهاغارميناا يفوةن ا ا ندراررائ ل ن ا 

 ف    عاغفد يل.

ا

ا

ا  
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 (7ملحق ةام )

 أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الوااعة

تاةيخ 

 استهدافهم

ا2018أيفر  اا9اغف   فلااغيدمدبايللداااللا15ائةلاة ا زاع راع  اةج اة 7

ا2018أيفر  اا9اغف   فلااغيدمدبايللداااللا13ائةلاي  راع دغهللاحيىياةرين 0

 

 

 (0ملحق ةام )

 أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الوااعة

تاةيخ 

 استهدافهم

ا2018أيفر  اا9اغف   فلااغيدمدبايللدايرم ا12ائةلاخ للاع دغهللاحيىياةرين 7

 

 

 (3امللحق ةام )

 املنشآت املدنية املدمرة واملتضرةةأمساء وبيانات 

 اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 املنشأة
 العدد

نوع 

 الضرة
 املحافظة املديرية

مكان 

 الوااعة

تاةيخ 

 استهدافهم

ا2018أيفر  اا9اغف   فلااغيدمدبايللداا راا1ارعاعااغلرغةلااغفجرمة  7
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