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      ملخص:

يستمر طريان  نتتاريفتا نتسريي يف  ت  تريد ننيريوقصف م اريا  وريفتكا منرائريفا رريرنقا ن ريرا  ري  

أبوريريفا نتريريصمج مررمريريفر ا زنوريريم نتريريزمم  ريريج  وريريفتكا قمريريف ت  ريرين  نت ن يريريي نتريرين  قريريف  ننيريري نطج زنوريري  م ريريص  

ي ت  ريي مشفل بين  فيو مبسمب نتقاا غفيفر   ع أسراه مقز  ن رىل  صو  م ج مث رىل نتشيم زنضفيب

 -زنريم  -نجلرير -أررب ا نتطان  زنوم نتزمم رىل  ريي نخلونري  زنزتي بين  سريج  ًام مد زنشريج ي  

 يو ر  وفتكا ميقتد نتوسفا منألطففل فصهف. جي، متئج نتطان  أىب رال أ  يستهوفها م
 

         الواقعة:       تفاصيل 

 8يري   نتالثاريفا نني نفري   ريج نتسريفزني نتيفرريرص اريمفم   ورينست غفرنت ا تزنريت ت  وطقريي بريين  سريج 

نتغفرص نألمىل زنوم  زل زنضفيب منتغفرص نتالفقصي زنوريم قفقت نتسفزني نت ن وص ظهرًا مزنوو   2018أغسط  

مرمريي نتغريونا مناوفريت نتغريفرنت قريد رري ا م توريت اريث  قسريفا نتوس ص يقمريج بعزنريونيف نتسصفرص أاوفا  ف قفقت 

م شريري  زنضريريفيب، نتغريريفرنت نألمىل نألربريريع زنوريري  مسريريصفرص ننيريري نطج  ًارأسريري 20زنوريريم مطفوريريف مررريريد م ريريف يزيريريو 

 500ننيوطقريي ماميريو زنريج ننيزتريف  ري ن  ذنت تطان  نتتافتا نتسي يف  نستهوفت  زرزنريي نكمريونيف ت 

 ريع نتوسريفا  فيف ًا تصتوفمل مرمي نتغونا  ع زنمه أب  تمرتريه م ريفمل ققريد نتغريونا زنصسم  زنضفيب  تر، قف  

 ت نتغفرص نتالفقصي م تد زنوم نتسصفرص  ع تمرته مطفوف.مأاصب نتطان  أيفرقه رتصه تئج 

 

                          إفادات شهود عيان ومنكوبين

                                                                    حممد وحيشي ابراهيم عضايب، أحد أقارب الضحايا مت التواصل به وأفاد بقوله:

غريفرنت ا تزنريت زنوريم  زرزنريي نكمريونيف مغريفراف زنوريم  ريز  أ ري   6رج طريان  نتتاريفتا نتسريي يف  

نتغونا تصتا ققوريه رىل أ ري  منترين  قريف  ت نتوس ص يقمج بعزنونيف مرمي مقفقت ظهرًا تسفزني نت ن وص قفقت ن

زنضريفيب رري نر ننيريزل يسريتيو توقريد نتغريونا  صوهريف رريج نتطريان   زنصسريم ئف  آ ر ييمد ت نترزنري  مقريف   

م نتسريصفرص نتغفرص نألمىل نسريتهوفت ننيريزل مأاريصب  ريع طفوريه م ريفمل ققريد نتطفوريي مبقصريي أفريرنيف نألسريرص زنوري

تمرته بوت أ   قفقت نتغفرص نألمىل  و  توت تمري  متئج نتطان  زنفميف نتقاا منستهوف نتسصفرص م تد

 توريم نأل  تمرريريي أ ريري   ريريع  (6)نتمقصريريي، تتقضري  زنوريريم أ ري  مطفوريريف مأاريريصب نتريمي  مأاريريت نتغريريفرص نتالفقصريريي 

 نبوتهف مطفوصهف متمج بوتهف.

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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من سري   طفريد مطفوريي قريفق ن  ريع أ ري   ريفرج ننيريزل فقريو يتمري بفيفص بشريي    أسرص أ   مل ررميي ر

 منتوهتا مأامات  فتتها يرام كف.

                                          شاهد آخر، علي ابراهيم عضايب، أفادنا بقوله:

نتظهرياص ن فيفيريي زنشرير منتغريفرنت نأل رير  بيريو زنوريو نألمىل  غريفرنت 6رج طان  نتتافتا نتسي يف  

نتئث  نتن  سم  ذنت   ماهر  مزنفقوته.. مذقر توت أسرص نني نطج زنو  م صغفراف نستهوت  زتف م 

 توشف و نألمل.

                                           شاهد آخر، حممد ربيع ياسني عبداهلل، أفاد بقوله:

نتغفرنت نستهوفت  ريزل ننيري نطج زنوري  م ريص  نألمىل نسريتهوفت ننيريزل م ريفمل  ريج بقري   ريج نألسريرص 

نيف  ريريج أسريريرص زنوريري  م ريريص  أفريرير 6نكريريرما زنوريريم نتسريريصفرص مزنريريفميف نتطريريان  بفتغريريفرص نتالفقصريريي م ريريتوها  صيريريًا، 

تمرته مأبوفقه متمج نبوته قف  زنوو ا. م فل نني نطج ننينق ر قف   و قزم  ج بين  فيو رىل  صو  مث رىل 

 بفتقاا م ضم زنوم أسراه ممل يتمري  تفري  متئج نتطان  ايقمهي   قزم رىل ن  ًانتشيمي م مد زنشريو

 يف ر ريريف نتطريريان  م ضريريم زنوريريم قريريد رريري ا  ريري   ريريج نألسريريرص سريري   نألا مطفوريريف قريريفق ن  ريريفرج ننيزتريريف نتريريي

 رأس غوا. 20نتسصفرص أاوفهف مقف ق  ف يزيو زنج 

 

               نتائج الواقعة:

  الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 6 1 3 2 القتلى

 املنشآت املدنية:

 
   

 1 1 2 تدمري
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

ننيوطقريي نتريي ا نسريتهونفهف ممرريوقف حتقصقريفت  صونقصريي نييرفريي  نتقفق يف نطوع زنوم نت ن يي مأرر ننيرقز 

 ريريزل اريريفبع تومريري نطج زنوريري  م ريريص  زنضريريفيب ت  ريريريي  وقصريريي مأ  ننيئريريف  ننيسريريتهوف زنمريريفرص زنريريج   ننيوطقريريي أ

مال ا رريريو أ  أ ريريونف زنسريريئريي ت اوريري  ننيوطقريريي نأل ريرير مبويريريريي زنريريم  ةففظريريي  جريريي،  مشريريفل بريريين  فيريريو

نتن  يؤقو أ   ف  ف ت به   نت نتتاريفتا  ري  نسريتهونف  تيمريو تومريوقصف مننيوشرينت ننيوقصريي م ري  رريرنقا 

 مجمريريفييف ب زنوصهف نتقفق   نتوم ، م ر ًا توممفيفئ منتقصا نتي أ يريت زنوصهريف ننيجتميريفت ننيتاضريرص. 

  تد منستهونف نألطففل منتوسفا مننيوقصف  ف    رال ررميي بشيي اضفف نستمرنر نتسي يفيي محتفتفهف ت

م سريمع ننيجتمريع نتريوم  نترين   ريف تنل أ  رائمهريف أ ريف   ريري نتتافتا نتسي يف رىل نجلرنقا نتي   ف تنل 

اف تًا رتنا  ن  نجلرنقا نتي يوو  كف رمف نإلقسفقصي منتي ستشريئد ت ننيسريتقمد نتقريريب زنقمريي أ ريف  

اا ننيجتمع نتوم  ميفففزنه زنج ن ق ق من ريفت بد ستئ    رين  نجلريرنقا سري نب  يفمتصريي ت نتيريومن  ائف

 زنوم ننيجتميفت منتومل.

 

               توصيات المركز:

  ننيرقريريريز نتقريريريفق يف تواقريريري ق منتتومصريريريي يريريريوزن   صريريريع  وظمريريريفت ننيجتمريريريع ننيريريريويف مننيوظمريريريفت نتومتصريريريي

م ا اًا  وظمفت نأل ريا ننيتاريوص رىل حتمريد  سريا تصفهتف نأل ث صريي منإلقسريفقصي  ريف   ريف يرائمريه 

 نتسي يف   ج ررنقا    نتمشريي م نإلقسفقصي  يف. نتتافتاطان  

  نأل ج رىل ن ففظ زنوم  ف امقم  ج مسيتهف مسرزني نتيمد زنوريم  قمف يوزن  نأل ا ننيتاوص مجمو

 م ا ن را مم ا قزيا نتو  نتصمين من و  ج نرائفا نجلرنقا    أطففل مقسفا نتصمج.

  ميوزن  رىل سرزني ررسفل جلف  حتقص  يفمتصي توتاقص  ت  ن  نجلرميريي مغا ريف ماقريور  رائمصهريف

 توقضفا نتوم .
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 (1ملحق رقم )

 أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني وصور لبعضهم

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم   تصوي 45 أقالم رف صي بثل زنمو  زنضفيب 1

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم   تصوي 25 أقالم بصشصه زنو  م ص  نبرن صا 2

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم   تصوي 19 أقالم زنفقشي زنو  م ص  نبرن صا 3

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم   تصد 28 ذقر زنصسم محو م ص  زنضفيب 4

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم   تصد 6 طفد جمف و زنو  م ص  نبرن صا 5

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم   تصوي 3 طفوي  رر زنو  م ص  نبرن صا 6

 

 

 (3امللحق رقم )

 املنشآت املدنية املدمرة واملتضررةأمساء وبيانات 

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ استهدافهم

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم  او ا 2  زل زنو  م ص  نبرن صا زنضفيب 1

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم  او ا 1 سصفرص زنو  م ص  نبرن صا زنضفيب 2

 2018أغسط   8 نجلر  جي زنم  قف ق 25   نر  أغوف  زنو  م ص  نبرن صا زنضفيب 3

 
 صنعــــاء –اليمــــن  - املركز القانوين للحقوق والتنمية صادر عن/
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