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 ملخص:

ملريانفجدددذخرية ددد اريعنداخثدددلريخا ددد ري ددد  ري2018ندددا   ريري12عندددهرية ددد اريثددداملريافقنددد ريا اا ددد ري

الكائنريمبنطددلريل ريردذريمبهثذثدلريبدذفريةا حلدلريا هثدهاريب دهريأ ريري–محهريأبكذريأريمحاخريا ااطن/ريعبهاهلل

بناتهريبأحهريا ذاعيريأقناءريرعي اريلدط ا ريأغنا  مريوعداخخرياداريإمري د ظمريةندهري ن داريإحهىريعثذخريعلي اري

أهندداريل بددلريوأ ددبخريتل ددملريادداريفريا دد  ري ددانفجذخري ي دداريوفريعائل  دداريا اصدداخاري   دداريل  ددفذريا  دديللريعددنري

والدهااريوقدديد  اريادذا ريبالودلريوعريإهد ا  نريإمريا   كدف ريوادا ريطد ا ري دال ريريرحيد ريالطفلدلريوصدذ 

ملريقنبللريعنداخثدلري2018نا   ريري2ال هوا ريال  اخيريقهريألد ريبواراريصاثلرينفبهاريصبا ريثاملرياجل  لريا اا  ري

اددهخريحيددااري  حل  دداريحددلرياللفحلددلري  دداري الدد ري  دد ري تدداخريالددب ائذريال نداخثددلريعلدد ريا نطدددلري ريتنفجددذري

ريني .ا ه

 

 الواقعة:فاصيل ت

ايلداريري2ملريانفجذخريقنبللريعنداخثدلريتد  ري2018نا   ريري12ة  اريثاملريافقن ريا اا  ري نريري1:00عنهريال اعلري

صذاملريمبد  /ريعبدهاهللريمحداخريأبكدذريمبنطددلريل ريردذريمبهثذثدلريبدذفريةا حلدلريا هثدهاريل  دفذريعدنري د د ري

عا ده ريالدعريعثدذخريعلد ريالدنبلدلريال نداخثدلريبأحدهريري14الطفلل/ريهبأريعبهاهللريمحاخريأبكذريالبالولري نريال  ذري

أ دذاخريعائل  داري ريا دذأاريوطفلدلري دنريرعي اريلدط ا ريأغنا  مريوعاخخريااريإمري د ظمريوصذحدريءا ذاعيريأقنا

ن  دلريعبدهاهللريمحداخريأبكدذريالبالودلريري/ال دوذىعا ه ريوقدديد  اريري30إمساعي ري  يريرياه يهري/والهااهنري

ريا كف ريمبهثنلريباص .ريهنااخريوعريإه ا  نريإمري9 نريال  ذري

ر ملريإ داخاخريقد اخريعيدا ريو  يدذرثنري دنريأهداقريا نطددلريأقنداءريتاقيدنداريللااق دل ريبدأ ريطد ا ري دال ري

ملريعلد ريا نطددلري لديدهري2018ندا   ريري2ال هوا ريال د اخيريقدنريغداراريصاثدلريفريصدبا ريثداملرياجل  دلريا اا د ري

ايلدداريصددذاملريانفجددذخريري2تدد  ري دداريري ي دداريقنبلددلريعنداخثددلريتندداقذخرية ددائذريصددو اريعنداخثددلريالااحددهاري ن ددا

األهدداقريعلدد ريخراثددلريباصاخهدداريبدد ريا ذاعدديريو ريثكددنريال ددكا ريب يدد اريوالددب خريامل ددذري ريتنفجددذريو ريثكددنري

ث اق ددا ريأهندداريقنابدد ريعنداخثددلريلددنديفريال اعيددلريفريتلددعريا ندداط ريبأنااع دداريوأحجا  دداريوأقددكاظا ريوعندده اري

وأخىريالد د ريبالدنابد ريال نداخثدلريإمريحذ داهنمريح ل ريالااق لريهبهريباألهذاريا نكابلريأصيبااريبال ده لري

ري نريالذعيريوافح طابريالبيرياا ريثكك ري  هرريخ ل مريلل يشريوا ياا.

ري
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 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عامر،  ارا د عنراأ دأأرد أءربراح ار راايا ءابغنرا  أ نراح  45يوسف محود أبكرر  يلغرم مرل ار  رر 

 طلنة مبستشفى باجل حتدث إرننا ءائالً:رفقته رغجرحيات خالل متا غهل رغ ناية ار

ابنلريأ يريعبهاهللريلذعيرياألغناملريفريصبا ريثاملريافقن ريوأقناءريرعي اريعثذخريعل ريا لدلريحهثهثدلريهبأري"ةهب ري

عدداخخريادداريإمري دد ظمريوب ددهريأ ريتناولدد رياألهددذاريوصبددلريالوددهاءريأ ددبخريهددبأريتلددعريالك لددلريوعنددهريالحل دد اري

وأ   اريال و اريأخخريإمريرحيل اريااارهاريوالهااريواا ري انفجذخري ي اريخا  ريا   ريااري ل ملريللريثا هثه

ادذو ري   ذضدنريلصصداباخريب هريأ ري  ق ريص ههاريال يءريوتناقذخريقحلاثاريأ ذىري داريوالدهااريوأ   داري

لري ذوعددلريطفلددلريق يلددلريبالوددل ريب ددهريمسدداعيريل نفجددارريهذعدد ريإمريا دد  ريوعندده اريوصددل ريوصددهخريصذ دد

ارريبا    ريأ بخرياجلذحي ا ريوق  ريبإه ا  نريإمري كف ريباص رياألقدذبريإمريا نطددل ريوصذحي  ريوأضذ

اداريفري أ بااريل ل دملرياتيحريلناريبأ ريةلعريافنفجارريالبيريوقعرياا ريلدنبللريعنداخثلريعثذخريعلي اريابنلريأ يري

قدهريري  ظمريأ اريبديلرياألهذاري دهريجناريل دهملريتااصدههمريبدا    ريادا ريالطد ا ريا دذلريل فدال ريال دهوا 

علد ريث ديشريهدكاهناري ا نطددلرينائيدلريورثفيدلريقبد ريعدهاريأثداملريق  ريا نطدلريبدناب ريعنداخثلريةل هريوعدهوانهري

ريالذعيريوافح طاب.

 عام،  اا د عناأ مل سكاأ املنطقة ءابغنا  دءال رنا: 25ما ر حم د إبرا نم  

ملريقنابد ري2018ندا   ريري2 ري"ألد ريالط ا ريا ذلريل فال ريال هوا ريال  اخيريفريصبا ريثاملرياجل  دلريا اا د

ا نطدددلريا كدد اراريت دداب  اريال راعيددلريو ندداط ريالذعدديريالكثيفددلريفريقاهدد لريريعنداخثددلريا  ددهخري  دداحاخ

أ ريالطددائذاخريألددد ريقنابدد ريعنداخثددلري ريث يددحريلندداريإفريعنددهرية دد اريثدداملريوالكثا ددلريال ددكانيلري رينكددنرينكدد ذري

ها  ري د ظمريب دهريأ ريبدخثلريبطفللريوعائل  اريملريعنه اريانفجذخريقنبللريعندا2018نا   ريري12افقن ريا اا  ري

عثذخريعلي اريأقناءريرعي داريلدط دا ريأغندا  مريب دهري كداههتناريللجذ دلريا ذوعدلريالدعري لف  داريانفجدارريقنبلدلري

بددأ ريحياتندداريوحيددااريأطفالندداريوقدد ذناريا نطدددلريبال دده لريملريأهدداقرييعنداخثددلرياددبهرياألهددذاريا نكابددلريأصدد

ال نداخثددلريا  ي ددلريت ددذبيفريرياتندداريو دداري الدد ري ن كددذاريبدد ريوعائ تندداريفري طددذري  ندداتريعكددذاخريالدنابدد ري

 دكا ريا نطددلريث   دهو ريعلد ريرعديرياألغنداملريوافح طدابري ارفريو ذاعديرياألغنداملري ريتنفجدذ ري األقجارريوا د

وتا  ري  طلباخريال يش ريوب هريإلداءريالدناب ريال نداخثلريوحهوثريهبهرياجلذ لريا ذوعلريالعري لف  اريإحدهىري

أصدبفناريفريري األهدذري دنريهدكا ريا نطددلريأصدبفناريفرين د طيعريالدبهابريلل  د ريحهىريبإة ائذهاريال نداخثلري

قبهريح ارريغ ري  لنري نريقب ري ال ريال هوا ريال  اخيريالبيريان  عرياد ريقدذائعرياألروريوال د اء ري دنري

نناقهريب ا  ري  اءريألواملريبال و ريلذ عريالب ائذريال نداخثلريا  ي دلريوتدأ  ريهدكا ريا نطددلري دنري طذهدا ري

ريه جابلريلنهائنارياإلن اينريومحاثلرياألهاقري نريقبحريالدناب ريال نداخثل".نأ  رياف

ري
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 نتائج الواقعة:

 ار اايا املدننني:

 
   

 اإلمجايل

ري1   1 ارقتغى

ري2 ري1 1 اجلرأى

 املنشآت املدننة:

ري
ري

 1 ت رر

ري

ري

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

فتفاقيددلري نددعرياهدد لهاملريالددب ائذريال نداخثددلريفري ددرلذريخبلددنريبإثذلنددهاريعدداملري ددعرياع  دداخريا ج  ددعريالددهوقري

ملريأره ريالدانا ريالهوقرياإلن اينريإطارًاريقدا   ري ندعري2010ملريوخ اظاريحي ريالنفاةريفريأغ طس/ريلبري2008

 اريث  ذوريلهريا هني ري نري  انااريصذاءرياألهلفلريالعريفري كن داريأ ريت اقد ريعدنريالد د ريووضدعريهناثدلريظدبهري

 نااري نريهبهرياألهلفلريوالب ائذريال نداخثلريواألهلفلريال دليهثل.ا  ا

وقدهريعذ دد ريافتفاقيددلريالددب  اريال نداخثدل:ريهدديرية دد اريتدليهثددلريتنثدذرية ددائذريصددو اري  فجددذاريأوريتطلد دداري

ايلدااريصدذامل"ري  د  لريري20وهيريقناب ريصو اريأوري  فجذاخريصو اريوغ ري اص دلري"اد ري ن داريو ندهريأقد ري دنري

وريعندددههريأوريب دددهه ريور دددملريافتفاقيدددلري دددإ ري طذهددداريفريثد  دددذريعلددد ريالد ددد ريل نفجدددارريقبددد ريافصدددطهاملريأ

واإلصابلري دطريب ريث  هىري طذهاريعل ريا  ارفريواألنكدطلريال راعيدلريوافن اصيدلريلل ج   داخريواألهدذريا هنيدلري

وغ هدداري ددنريال ااقددملريالا ي ددلريوا  انددااريالددعريتلفد دداريهددبهريالدنابدد ريال نداخثددلريباإلن ددانيلريوبال دداقري ددإ ري

الدناب ريال نداخثلري حلذريححلذًاريقدا   رياهد لها  اريأوريإن اص داريأورين ثن داريأوريندل داريو حلدذريعلد ريرياتفاقيل

الهو ريتدهميريأيري  اعهاريلهو ريأ ذىريأوريحكا اخريبأيرينكاطري حلذهريأحكاملريهبهريافتفاقيدل ريوتكدك ريهدبهري

للفدداخريا  فجددذاريملريوال وتااددا ريا   لدد ريبا 1997افتفاقيددلريباإلضددا لريإمرياتفاقيددلريححلددذرياأللودداملريال ثددلري

ملريقااعهريقانانيلريخوليدلري دنريقااعدهريالددانا ريالدهوقرياإلن داينريثكدك ريان  اا داريصدذائمري2003للفذبريا  ملري

خوليلرياجذائمريا ذبريواجلدذائمريضدهرياإلن دانيلريالدعرينيدعريلل فديد ريوا فاا دلريالهوليدلريو ددهريفتفاقيدلري

 النحلاملرياألهاهيريلل فك لرياجلنائيلريالهوليل.
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للفددداوريوال ن يددلريور ددملري داريق ندداريبددهري ددنريتاقيدد ريلل هثدهري ددنريالاقددائعريالددعريهدددطري ي دداريا ذاد ريالددداناينري

أعااملري نريعهوا ريال  اخثلريو الف داريري3األطفا ريب ريق ل ريو  اب ريعل ري هارريأاثذري نريريًاا هني ريو هثه

اخثدلري ريعل ريالي نرياا رين يجلريق ف اريعل ريال كا ريوال ج  اخريا هنيلريبأطنا ري نريالدناب ريوالب ائذريال ند

 ليددا ري ددهينري دددهريري5تنجدداري ن دداريحددلريعاصدد لريالددي نريصددن اءريا يدداراريوال ددارث ريوالددعريثدطن دداري دداري

ثندداثذريري6أهددط ريال د اخثلريعدد ريطائذااداريالاحكدديلريعلد ريال هثددهري دنريأحياءهدداريقنابد ريعنداخثددلريفريتدارث ري

ذثذناريا داقيريملري لف ريق  ريوإصاباخريو آهيرياابههاريهكاهنارياألبذثاءريتفاوريوصف اريوقهريأصهرناريتد2016

حا ريهبهريالااق ل ريوهناتريال هثهري نريالاقائعرياإلصذا يلريالدعريارتكب داريال فدال ريال د اخيريرد ريا دهني ري

بدنابلهريال نداخثلريو ن اريهبهريالااق لريالعريثوطي داريهدباريال دذثدذريوا ذاد ريب دهخريإعدهاخريتدذثدذريقدا  ريعدنري

ا ال ريحدلريتدارث ري  ريعهواهناريعل ريالي نريوضفاثاريالدناب ريال نداخثلريالعريألد  اريال  اخثلريو الف اري  

ريا ابلريهباريال دذثذ.

 

 توصيات المركز:

 ا ذاددد ريالدددداناينريللفدددداوريوال ن يدددلريثدددهعاريميدددعري نحل ددداخريا ج  دددعريا دددهينريوا نحل ددداخريالهوليدددلري

و  اصهري نحل اخرياأل دمريا  فدهاريإمري  د ري  دتاليااارياأل  قيدلريواإلن دانيلري داهري داريثذتكبدهري

ريال  اخيري نريصذائمرير ريالبكذثلريورياإلن انيلريم ا.ريال فال ط ا ري

 األ نريإمريا فاظريعل ري اريتبد ري نريمس   اريوهذعلريال   ريعلد ريريا اريثهعارياأل مريا  فهاريوجملس

ريوق ريا ذبريووق رين ث ريالهملريالي ينريوا هري نريارتكابرياجلذائمرير ريأطفا ريون اءريالي ن.

 وثهعاريإمريهذعلريإرها ريجلا ري دي ريخوليلريلل فدي ريفريهبهرياجلذ دلريوغ هداريوتددهميري ذتكبي داري

 للدياءريالهوق.

 لفداوريوال ن يلرياللجنلريالاطنيدلريلد فرياأللوداملريب دذعلريإرهدا ري د اءريألوداملريثهعاريا ذا ريالداناينريل

إمريا نطدددلريا  ددد  ه لريالدددعرياهددد  ه  اريطددد ا ري دددال ريال دددهوا ريال ددد اخيريبدنابلدددهريال نداخثدددلري

ر ملري ناقهاريأهاقريا نطدلريوتأ  ري نطد  مري نريقبحريالدناب ريال نداخثلريا  ي لريالدعريت دذبيفري

 صل مرياألطفا ريوالن اءريرياامريوحيااريعائ ام

ري

ري

 ري

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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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند ملر  نيد

 ار  ر ارنوع االسرررررررررم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ ارواء ة املنطقة املديرية املاافظة

 2018نا   ريري12 رذريل  بذف ا هثها ق يلل 14 طفلل هبأريعبهاهللريمحاخريأمحهريأبكذ  1

 

 

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د جلاحىدمند ملر  نيد

 ار  ر ارنوع االسرررررررررم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ ارواء ة املديرية املنطقة املاافظة

 2018نا   ريري12 رذريل  بذف ا هثها صذحيل 9 طفلل ن  لريعبهاهللريمحاخريأمحهريأبكذ 1 

 2018نا   ريري12 رذريل  بذف ا هثها صذحيل 30 انث  ه يهاريإمساعي ري  ي 2 

 

د(.3)ملح د قمد

د ملنشآتد ملر   د ملرماصدو مل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاأب املنشأة م
نوع 

 املنشأة

نوع 

 ار رر
 تاريخ ارواء ة املنطقة املديرية املاافظة

 2018نا   ريري12 رذريل  بذف ا هثها تيذر     أمحهريأبكذعبهاهللريمحاخري 1 

 

 
 

  

دلنعدددد ءد– و مددددندد-د ملاكزد و    يندولح  قدو و نم  دل د دعن/

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/

