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         الواقعة:      فاصيل  ت

  أطلقـ  طـاة ح ب ة ـة لللفـال  2018ديسـاب   11يـم  الالثاـاا الاما ـ   صباح من 11:00عند الساعة الـ
تقممان ةجاع الفطب السلخدامه  ي الطهي مـن مررعـة  كانلا ام أت ن اسلهدفالسعمدي صاروخاً جمياً 

نخ ل تاةعة للاماطن/ أباد جاال الكاةنة ةق ية الخ صة إبدى ق ى منطقة الجاح ال يف ة ةادي ية ة ـ  
 27 ظة الفديدح، ما أسف  عن مقلل ام أح تدعى/ سع دح أباد يف ى وج ه تبلغ مـن العاـ  مفا -الفق ه

عاماً، وألفق  الغارح أض ار اً جسـ اة  19عاماً، وج ح شق قلها/ جل لة أباد يف ى وج ه البالغة من العا  
 ةاررعة النخ ل الاسلهد ة.

 

                  إفادات شهود عيان 

                                 عاماً، شااد  عياام مان سااام المن  ا      82              يبلغ من العمر                          سالم اسماعيل فتيني وجيه، 
                           قابلناه وتح ث إلينا قائالً:

 من 11:00كال  من م ح  ي الساعة الـألن إبداها ب ة ة واألخ ى ةدون ط ار  ي سااا الانطقة ابلق  طاة ت
ال رأيـ  صباح يم  الالثااا قام  طاة ح ب ة ة ةشن غارح جمية وقع  على مررعة نخ ل تاةعة ألباد جا

تق يبـاً ومغـادرح الط ـ ان الف ةـي  دق قـة 15ةــاألدخنة والغبار عنـدما ارتفعـ  منهـا ةعـد وقـما الغـارح 
قد واللجسس ألجماا الانطقة ه عنا إلى الاكان وجدنا ام أت ن كانلا داخل الاررعة تقممان ةجاع الفطب 

للع ضـها ها وإسعا ها إلى الاشفى  ارق  الف اح أاناا مفاوللنا إنقاذ هنةأجسادهن، إبد الغارح ةعال ت
األخــ ى اســلطعنا إنقــاذ ب اتهــا شــق قها ة ناــا  تم ــ ، ةل غــة أ قــدتها وع هــا علــى إا هــاإلصــاةات 

لى مشفى األهدل ةادينة الفسـ ن ة، أانـاا مـا كنـا  ـي ط يقنـا نفـم الاشـفى كانـ  طـاة ح وأسعفناها إ
لفظة ما س قضي عل نـا وشـع ت أن ب اتنـا  ، كن  أبدث نفسي  ياالسلطثا والطاة ح الف ة ة يلعقبنا

على الافك، ألننـا أصـبفنا نـدرح وبشـ ة ط ـ ان اللفـال  السـعمدي واسـلهدا ه ألواةـل الاسـلج ب ن 
 لم إنقاذهم.يوالج بى الذين 
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                                            عاماً، ش يق المرأتام الضحيتام قابلناه أثناء     53                                    داوود أحم  يحيى وجيه، يبلغ من العمر 
                                                     جريح  أثناء تل يها الرعاي  ال بي  بمستشفى األد ل وقال                         مراف ته لش ي ته جليل  ال

     لنا:

يـذهبن عاماً،  19عاماً، وجل لة أباد  27سع دح أباد  كانلا شق قاتينظ اً النعدا   غاز الطهي ةالانطقة 
 ـي و ،لجاع األبطاب من مرارا النخ ل ةالانطقة والعـمدح عنـد الظه ـ ح لطهـي طعـا  الغـدااكل يم  

لجاع الفطـب مـن مررعـة أباـد جاـال  قـا  الط ـ ان الف ةـي قبـل  ذهبن ككل يم  الالثاااصباح يم  
ل سف  عن رب ل أخلي سع دح أباـد أانـاا مفاولـة  ةاسلهداف الاررعة أاناا تماجدهن ةداخلها ح  الظه

ملطمع ن من سكان الانطقة إسعا ها مع شق قلي األخـ ى جل لـة اللـي أصـ ب  ةشـظايا مخللفـة  ـي 
 هي اآلن تللقى ال عاية الطب ة ةاسلشفى األهدل.جسدها و

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 1  1  القتلى
 1  1  اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 مزرعة نخيل 

 1 تدمري
  تضرر

 

 
                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

الانطقـة اللـي تـم اسـلهدا ها تفق قـات م دان ـة لاع  ـة  وأجـ ىالا كر القانمني اطلع على الماقعـة 
وال تمجـد أي أهـداف عسـك ية مررعة نخ ـل مدن ة وأن الاكان الاسلهدف عبارح عن ن الانطقة أووجدنا 

 ي تلك الانطقة األمـ  الـذي يدكـد أن مـا قامـ  ةـه قـمات اللفـال  هـم اسـلهداف ملعاـد للاـدن  ن 
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عاقب عل ها القانمن الدولي، وخ قاً للابادئ والق م اللي أجاع  عل هـا يوالانشآت الادن ة وهي ج اةم 
اســلا ار الســعمدية وتفالفهــا  ــي قلــل واســلهداف األطفــال والنســاا  ومجــ دالاجلاعــات الالفضــ ح. 

أى  تكبها أما  مـ ي اللفال  السعمديوالادن  ن ما هم إال ج ياة ةشعة تضاف إلى الج اةم اللي  ما زال 
اع الدولي الـذي مـا زال صـاملاً إزاا هـذج الجـ اةم اللـي ينـدى لهـا جبـ ن اإلنسـان ة واللـي ومساع الاجل

سلشكل  ي الاسلقبل الق يب عقبة أما  تكـات  الاجلاـع الـدولي ود اعـه عـن الفقـمر والف يـات ةـل 
 سلكمن هذج الج اةم سماة  دول ة  ي العدوان على الاجلاعات والدول.

 

               توصيات المركز:

  الا كر القانمني للفقمر واللنا ـة يـدعم جا ـع منظاـات الاجلاـع الاـدني والانظاـات الدول ـة
وخصمصاً منظاات األمم الالفدح إلى تفال مسئمل اتها األخثق ـة واإلنسـان ة تجـاج مـا ي تكبـه 

 السعمدي من ج اةم ةف  البش ية و اإلنسان ة جاعا. اللفال ط  ان 
 األمن إلى الففاظ على ما تبقى من ساعلها وس عة العال على  كاا يدعم األمم الالفدح ومجلس

 وق  الف ب ووق  نري  الد  ال اني والفد من ارتكاب الج اةم ةف  أطفال ونساا ال ان.
  ويدعم إلى س عة إرسال لجان تفق   دول ة لللفق    ي هذج الج ياة وغ  ها وتقديم م تكب ها

 للقضاا الدولي.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ استهدافهم مكان الواقعة املحافظة املديرية

 قل لة 27 أنالى سع دح أباد يف ى وج ه 1
ة   
 الفق ه

 2018ديساب   11 الخ صة/الجاح الفديدح

 

د

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 مكان الواقعة املحافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديساب   11 الخ صة/الجاح الفديدح ة   الفق ه ج يفة 19 أنالى جل لة أباد يف ى وج ه 1
 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 استهدافهمتاريخ  مكان الواقعة املحافظة املديرية

 تض ر 1 مررعة نخ ل أباد جاال 1
ة   
 الفق ه

 2018ديساب   11 الخ صة/الجاح الفديدح

 
دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد 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/

