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 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة أطفال
 بقصف منزل الشريف بالصواريخ والقذائف البرية 

 صعدةحمافظة  –الظاهر مديرية  –غافرة نطقة  مب

 م2018نوفمبر  18بتاريخ 

 
 
 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

دوحدددددرصد والدددددردو و    دددددد 

دوحدددددددددددرصد و  دددددددددددددد   ا

دوحددددددددددددرصد و ا ددددددددددد 

دوحدددرصد جلة اددد د نوة او  ددد 

 
  

 المركز القانوني للحقوق والتنمية
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 4 ...............................................................  و صفدمندو  جنيد نع دشه ددإف د ت

 5 ............................................................................................ : و  قة د   ئج

 5 .................................................... : ورويلد ن س يندول    ندوف ًاد ال  ه كدولف

 6 .......................................................................................... : جلاكزدت ل  ت

 7 ..................................  جلر  نيدمند و  لىد وضح   دوب    تدأمس ء(د.1)د قمدملح 

 7 ...............................  جلر  نيدمند ااحىد وضح   دوب    تدأمس ء(د.2)د قمدملح 

 7 .......................... و جل ضا صد جلرماصد جلر   د جلنشآتدوب    تدأمس ء(د.3)د قمدملح 
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 ملخص:

قبل مغرب يوم األحد املوافـ   5:00أطلقت قوات حتالف العدوان السعودي الربية عند الساعة الـ 

حمافرـة صـعدم أدت     –( صواريخ استهدفت منطقـة اـافرم مديريـة الرـا ر 5م )2018نوفمرب  18

 مقتل طفل وجرح طفل آخر وتضرر مزنهلم بأضرار جسيمة.

 

 الواقعة:فاصيل ت

م قصـفت قـوات التلـالف السـعودي 2018نـوفمرب  18من مساء يـوم األحـد املوافـ   5:00عند الساعة الـ 

الربية مخسة صواريخ على منطقة اافرم اآل لة بالسـاان املـدنيو ولتلاـاام اةاصـة التابعـة ملديريـة 

حمافرة صعدم وقع صاروخ منها جوار مزنل املواطن/ عبداهلل أمحـد الرـريف لـا أدىل     –الرا ر 

سـنوات وجـرح الطفـل/ علـد عبـداهلل أمحـد  7مقتل الطفل/ فواز حممد جربان الرريف يبلغ من العمـر 

 الرريف جبروح بالغة أسعف على  ثر ا    املسترفى وتضرر املزنل بأضرار جسيمة.

 

 

 وناجين من القصف عيان إفادات شهود

عامًا، شاهد عيان وناجي منن القفنف بانلننا   20يبلغ من العمر  –موسى حممد جربان الشريف 

 وبال لنا:

"عندما كنت حبقل صغري تـابع لنـا أقـوم بتنريفـق ويقـع جـوار مزنلنـا و عـت صـفري انطـخ  الصـواريخ 

ثر شـرايا    كـل ماـاند أدىل    وقـوإ منطلقة  لينا مث شـا دت وقـوإ  حـدا ا جـوار مزنلنـا انفاـر ونـا

سـنوات  7اقتلعت شرايا الصاروخ رأس أخـد/ فـواز البـالغ مـن العمـر جرمية مروعة حب  الطفولة حيث 

عن جسد  وااتالت براءتق ظلمًا وعدوانًا كان يلعب مع ابـن عمـد الطفـل/ علـد عبـداهلل أمحـد الرـريف 

ا الصــاروخ وســقحي جرنــًا عنــدما  عــت صــراخق ســنوات الــيي أيضــًا نالتــق شــراي 5البـالغ مــن العمــر 

 رعــت  ليهمــا وجــداما جــوار مزنلنــا أصــبت بصــدمة عنــدما رأيــت املرــهد املــروإ الــيي خلفــق القصــف 

بساد أخد فواز وقمت حبمل اجلريح/ علد عبداهلل وقمت بإسعافق    املركز الصلدد أحل  القصـف 

 فرادمها أطفال ونساء".أضرارًا جسيمة مبزنلنا اليي تقطنق عائلتان أالب أ
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 عامًا، شاهد عيان بانلنا  وأفادنا نقوله: 25 –عبدالرمحن أمحد الشريف 

"منــي بــدء التلــالف الســعودي عدونــق علــى الــيمن ومنطقتنــا بــو احلــو واآلخــر تتعــر  للقصــف الــربي 

ائع واملآسد ونالت ساان املنطقة آخر  ـي  ثري من الفر ضافة    اهلامات اجلوية وقعت على  ثر ا الا

اجلرائم ما حصل بداية مساء يوم أمس األحد من قصف بري شنق التلالف السعودي خبمسـة صـواريخ 

برال عروائد أصـابت مراعـد األانـام ومنـازل املـدنيو باملنطقـة خلـف طفـخو قتـيخو وجـرح طفـل آخـرد 

ازن أســللة و ــي  اجلرميــة املروعــة حبــ  الطفولــة أي معســارات وج  ــاملنطقــة ريفيــة وج يوجــد فيهــا 

شا دم على الطبيعة املدنية الرا رم للعيان للمنطقة وأيضًا شا دم على الوجق القبـيح لتلـالف العـدوان 

 السعودي اليي يقصف بدون متييز مناط  آ لة باملدنيو ويعرف متامًا عن طبيعتها املدنية".

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 1   1 القتلى

 1   1 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تضرر

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

املنطقـة الـمت ا اسـتهدافها ووجـدنا حتقيقـات ميدانيـة ملعرفـة  املركز القانوين اطلع على الواقعة وأجرىل

 –منــازل مدنيــة   منطقــة اــافرم مديريــة الرــا ر مدنيــة وأن املاــان املســتهدف عبــارم عــن ن املنطقــة أ

وج توجد أي أ ـداف عسـارية   تلـمل املنطقـة األمـر الـيي ي كـد أن مـا قامـت بـق قـوات  حمافرة صعدم

يعاقــب عليهــا القــانون الــدو د التلــالف  ــو اســتهداف متعمــد للمــدنيو واملنرــآت املدنيــة و ــد جــرائم 

استمرار السعودية وحتالفهـا    وجمردرقًا للمبادئ والقيم المت أمجعت عليها املاتمعات املتلضرم. وخ
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قتـل واســتهداف األطفـال والنســاء واملـدنيو مــا  ـو  ج جرميــة برـعة تضــاف    اجلـرائم الــمت  مــا زال 

 زاء  ـي  اجلـرائم ومسـمع املاتمـع الـدو  الـيي مـا زال صـامتًا أىل رتابها أمام مـري التلالف السعودي

الـمت ينــدىل هلــا جبـو اةنســانية والــمت سترــال   املسـتقبل القريــب عقبــة أمـام تاــاتف املاتمــع الــدو  

 ودفاعق عن احلقو  واحلريات بل ستاون  ي  اجلرائم سواب  دولية   العدوان على املاتمعات والدول.

 

 توصيات المركز:

 ع منرمـــات املاتمـــع املـــدين واملنرمـــات الدوليـــة املركـــز القـــانوين لللقـــو  والتنميـــة يـــدعو مجيـــ

وخصوصًا منرمات األمـم املتلـدم    حتمـل مسـاوليااا األخخقيـة واةنسـانية  ـا  مـا يرتابـق 

 السعودي من جرائم حب  البررية و اةنسانية مجعا. التلالفطريان 

  وسرعة العمل علـى كما يدعو األمم املتلدم وجملس األمن    احلفاظ على ما تبقى من  عتها

 وقف احلرب ووقف نزيف الدم اليمين واحلد من ارتااب اجلرائم حب  أطفال ونساء اليمن.

  ويدعو    سرعة  رسال جلان حتقي  دولية للتلقي     ي  اجلرميـة واري ـا وتقـدر مرتابيهـا

 للقضاء الدو .
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د(.1)ملح د قمد

د وضح   د و  لىدمند جلر  نيدأمس ءدوب    تد

 العمر النوع االسنننننننننم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ الوابعة مكان الوابعة املحافظة املديرية

 2018نوفمرب  18 اافرم / مزنل الرريف صعدم الرا ر قتيل 7 طفل فواز حممد جربان أمحد الرريف 1

 

 

 

د(.2)ملح د قمد

دوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيدأمس ءد

 العمر النوع االسنننننننننم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ الوابعة مكان الوابعة املحافظة املديرية

 2018نوفمرب  18 اافرم / مزنل الرريف صعدم الرا ر جريح 5 طفل علد عبداهلل أمحد الرريف  1

 

 

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 املنشأة

نوع 

 الضرر
 تاريخ الوابعة مكان الوابعة املحافظة املديرية

 2018نوفمرب  18 اافرم / مزنل الرريف صعدم الرا ر تضرر مزنل عبداهلل أمحد الرريف 1 

 

 
دلنةدددد ءد– و مددددندد-دو و نم   جلاكزد و    يندولح  قددل د دعن/
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