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 ملخص:

 11:00بقصا  اااخني ني ماا باني العااـ  الاا بيتني لقوات التحاال  العادو   طائرتني حرقامت 

ألحاف املافنيني  ساياخ  م االنيل اساتدف 2018ناوفرب  24من معاء يوم العبت املوافق  11:30نيالعاـ  الا 

 ثناء تزني ها بالوقو  من حمطه اخلربيعي للوقاو أاملعدفني  سياخ استدف  نيالصاخنيخ الثاين وق كان يعت

 اارين آ( 7(ماافنيني نيحاار   4أساافر ـاان مقتاا    ماااح ااه   مفيريااه معااتباء  حماف اا  مبنطقااه اجي اا

 . مفنيه أ رى  سياخ تضرخ نيانفالع نريان كبريه التدربت حمطه الوقو  نيسياختني نيبيندم طفالن 

 

 الواقعة:فاصيل ت

م شانت طاائره حربياه للتحاال  2018ناوفرب //24العابت املوافاق  معاء يوم من 11:00ـنف العاـه ال 

الوااول ا   املتعوق حمرباف ـبافالر ن مدضاا كاان ـلا  نيشا  سياخ العدو   غاخه حويه استدففت 

مفيري  معتبا، ـنافما شااهف األهاال الغااخ  هرـاوا ك  املقاان نيقااموا بنقا   –مزنجم بقريه الغزاني  

سائق العياخ  الذ  أاايا   الغااخ  نيحمانيلا  كسادافه ك  املعاف  ـلا  ما  ساياخ  ألحاف املعات يبني، 

للوقو  نيتقا  املحطا    الطرياق الداام  ـبفاهلل اخلربيعي كم توقفوا أمام حمط  2نيبدف ابتدا هم ملعاف  

عاان ب 11:30العاااـ   ـنااف ، ـاااني ت طااائر  حربياا  ح ااهحماف اا   –مفيرياا  معااتبا  -نطقاا  اجي اا مب

غاخ  ثاني  اساتدففت ساياخ  املعات يبني أثنااء ماا كاانوا متاوقفني   املحطا ، لتعافر ـان  ازخ  بعاد  

نيتاافمري سااياختني بيااندم طفااالن ( آ اارين 6( ماافنيني قتلاا  تفحرباات حثتااان مندربااا نيحاار   4 لفاات  

 نيحمط  نيقو  نيتضرخ سياخ  مفني  أ رى

 

 وناجين من الغاراتإفادات شهود عيان 

( عامن،  أحند حرحنل الةنالث الةاعينة علنل  نيالث 30أمحد أمحد حسني العمري يبلغ من  العمنر  

للعنايننة  املسننتجيبني أاننناء هننيف حمطة ا حمطننة اليف ننيفا للتنن قا لننالبثي    اللنننا  أاننناء  االننه

   فأفااعا  ائالً: الطبية ا  سة احلرقق قالتجميل لاملستشحمل اجلمطيفلي لالعاصمة صنعاء

العبت تلقيت اتصاالً هاتفيا  مان أحاف أقااخين با ين باقن اافيقي  معاء يوممن  11:00ـنف العاـ  "

ثنااء حمربف ـبف الر ن مدضا قاف ااايا بغااخ  حويا  لطاريان الدافنيان العادو   اساتدففت ساياخته أ

ـو ته من التعاوق، فالتقيات باه   حمطا  الوقاو  حيام كنات معاتقالً ساياخ  أ ارى نيـناف نازنيل منداا 
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نيخمتا  ـلا  بداف متارين مان قاذفت ين ملعاهف  اجلريح نيقدت ـليناا الغااخ  الثانيا  ش أشادر كال ـنافما 

فاء النريان اليت تلاتدم حعاف  املحط ، نيكانت النريان تلتدم حعف  نيتفحرحت ـل  األخض ملحانيل  أط

نيفقفت الوـي حيندا، أفقت من الغيبوب    معف  ـبس الريفي فوحفت حعف  قف نالته حرنيق  طريه 

فقرخ األطبااء نقلاي ك  املعتعاف  اجلربداوخ    الدااارب  اانداء لدافم نيحاو  قعام للحارنيق   معاف  

 ."الثالث  نيحاليت حرح  للغاي ااابيت من الفخح  الثاني  ني بقنـبس، نيأ  ين األطباء 

شاهد عينا  علنل الةنالث الةاعينة النه ا نتطدفف املسنعحمني أانناء  -( عام،39علي طاهر مقرش    

هننيف حمطة طةطننة اليف ننيفا للتنن قا لننالبثي  قميفاصننلة عقننل املونناإ لالةننالث ا ق  ق  ننعافه    

 مستشحمل عبس  اللنا  قأفااعا  ائالً:

بدف نيقوع الغاخ  األني  ـل  سياخ  حمربف ـبف الار ن مدضاا أثنااء ـو تاه مان التعاوق قاام ـاف  مان "

األهاال بسسادافه ـلا  ساياخ  نيتلقيات أناا نيأ اي ـبافه طااهر مقارن اتصااالً مان أحاف املعادفني ب نااا 

مان ساياخ   بالغاخ  نياجلريح نيالتقينا هبم ـنف حمط  اخلربيعي للوقو  ـنف مف   سوق اجي ه،  رحنا

أ ي ـبفه طاهر الاذ  كاان يقو هاا نيقربات أناا مبرافقا  اجلاريح نيبقاي أ اي ـبافه نيخفاقاه بعاياخته نيكناا 

نتاازني  بااالوقو  اسااتدفا ل ملواااال  اساادا  اجلااريح بدااف أن شاااهفناه مصاااب   اارني   طااري    تلاا  

األخض تفقاافت اللح ااات نيقداات الغاااخ  الثانياا  شاادرت ـناافما قااذف  رااغطدا ـااف  أمتاااخ نيخمتاا  ـلاا  

حعااف  نياطربقناات بداافم كاااابيت ماان شاا ايا الغاااخ ، أضاات ماان مقاااين نيخأياات النااريان تلااتدم املحطاا  

فيدا نيامتفت النريان ك  العياخ  التابد  أل ي ـبفه طااهر، تفحربات حثتاه نيحثا  ـاما  نيخمزنين الوقو  

ف حعاني الدربار  املحط  نيالبقي  نيحافنا حثاثدم قزقا  نيمبدثار  مبحايا املقاان، نيحافت اجلاريح/ أ ا

نيالنااريان تلااتدم حعاافه فبااا خت حيندااا بسطفاااء النااريان بااالترا  نيانت اارت حاا   ياا  سااياخ  املعاادفني 

نينقلناااه ماا  بقياا  اجلرحاا  ك  معتعااف  ـاابس الريفااي، اجلرلاا  مدولاا  نيكاا  الضااحايا ماافنيني بيااندم 

 ."شقيقي ـبفه طاهر مقرن نيالبقي  من أهال املنطق 

 نتائج الواقعة:

 الضةايا املدعيني:

 
   

 اإلمجايل

 4 4   القتلل

 7 5  2 اجلرحل

 املنشآت املدعية:

 
   

 1 2  هدمري

  1  هضرل
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

املنطقا  الايت ا اساتدفافدا نينيحافنا حتقيقاات ميفانيا  ملدرفا   املركز القانوين اطل  ـل  الواقد  نيأحرى

نيني متعااوقني نيسااياخ  أنيائاا  املعاات يبني ماافسااياخ  مفنياا  نيأن املقااان املعااتدف  ـباااخ  ـاان ن املنطقاا  أ

نيال توحف أ  أهفا  ـعقري   ،أثناء توقفدا بسحفى املحطات للتزني  بالبزنين نيكنقاذ حريح الغاخ  األني 

  تل  املنطق  األمر الذ  يؤكف أن ما قامت به قوات التحال  هو اساتدفا  متدرباف للربافنيني نياملنعا ت 

يداقا ـليدا القانون الفنيل، ني رق  للرببا ئ نيالقيم الايت أعدات ـليداا امل تربداات فني  نيهي حرائم امل

استربراخ العدو ي  نيحتالفدا   قت  نياستدفا  األطفاال نيالنعااء نياملافنيني ماا هاو كال  ني ر املتحضر . 

نيمعارب  امل تربا  أى ماررتقبداا أماام ي التحاال  العادو  حرل  بعد  تضا  ك  اجلرائم اليت  ما زال 

الفنيل الذ  ما زال اامت  كزاء هذه اجلرائم اليت ينفى جا حبني اإلنعاني  نياليت ستعق    املعاتقب  

القريا ـقب  أمام تقات  امل ترب  الفنيل ني فاـه ـن احلقوق نياحلريات ب  ستقون هذه اجلرائم ساوابق 

  نيلي    الدفنيان ـل  امل تربدات نيالفنيل.

 

 ركز:توصيات الم

   املركاااز القاااانوين للحقاااوق نيالتنربيااا  يااافـو عيااا  من رباااات امل تربااا  املااافين نياملن رباااات الفنيليااا

ني صوا  من ربات األمام املتحاف  ك  حتربا  معااولياألا األ القيا  نياإلنعااني   ااه ماا يرتقباه 

 العدو   من حرائم حبق البعري  ني اإلنعاني  عدا. التحال طريان 

   ني لس األمن ك  احلفاظ ـل  ما تبق  من مسدتدا نيسرـ  الدرب  ـلا  كربا يفـو األمم املتحف

 نيق  احلر  نينيق  نزي  الفم اليرب  نياحلف من اختقا  اجلرائم حبق أطفال نينعاء اليربن.

  نييفـو ك  سرـ  كخسال جلان حتقيق  نيلي  للتحقيق   هذه اجلرلا  نيغريهاا نيتقافر مرتقبيداا

 للقضاء الفنيل.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د   تلىدمند جلر ينيد

عيفع  العمر النيفع اال نننننننننة م

 االعتطاك
املنطقة/ 

مكا   املةافظة املديرية

 اليفا عة
هاليخ 

 اليفا عة
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  قتي   30 ذكر   مقرنـبفه طاهر  1 
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  قتي  45  ذكر   حمربف أ ف طاهر نقرن  2 
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  قتي  20   ذكر حمربف ـبف اهلل شريه   3
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  قتي   22 ذكر   حافظ ـلي أ ف ـلي مخيعي   4
 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د ا حىدمند جلر ينيد

عيفع  العمر النيفع اال نننننننننة م

 االعتطاك
املنطقة/ 

مكا   املةافظة املديرية

 اليفا عة
هاليخ 

 اليفا عة
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح 17 طف  حعن ها   شريه  1 
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح  38      ذكر مقرنحيىي أ ف طاهر    2
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح  20 ذكر موس  ـلي حيىي مخيعي   3
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح  19 ذكر  حمربف ها   حلدوم مخيعي 4 
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح 14 طف  ـلي ـباس اخلربيعي 5
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح 30 ذكر أ ف حعني ـربر  6
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  حريح 19 ذكر حمربف ـبف الر ن زيف مدضا 7

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر ي د جلرم صدو جلتض  صأمس ءدوبي   تد

عيفع  ا ة صاحب املنشأث م

 املنشأث
عيفع 

 الضرل
املنطقة/ 

مكا   املةافظة املديرية

 اليفا عة
هاليخ 

 اليفا عة

 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  تفمري  سياخ  ـبف الر ن زيف مدضا  1
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  تضرخ  سياخ   اابر ـيلي ناار ماطر  2
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  تفمري سياخ   ـبفه طاهر مقرن  3
 م 24/11/2018 اجي    ح   معتباء  تفمري  حمط  نيقو  حمربف ـبف اهلل شريه اخلربيعي 4
 

د نةدددد ءد–  يمددددندد-د جل كزد     ويند لح وقدو  تنمي د  د دعن/
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