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         الواقعة:      فاصيل  ت

من مساء يـو  السـ ت  8:00قصفت قوات التحالف السعودي عدة قذائف مدفعية عشوائية عند الساعة الـ 
  اسـتددفت يـا ال هصـل الم ـت  2018ديسـم    8الموافق 

محافظـــة  -الحـــالاهالســـ ال المـــدليين ال ـــائن همدي يـــة 
الحديدة، أصاهت قـذيفتال مندـا منـنلين مـدليين أيـد ما 

دمـ ت المنـنف فـو   للمواطن/ قاسـ  أيمـد م ـين الحسـنا
 -( أشخاص    أب األس ة قاس  أيمد5رؤوس ساكنيل وقتلت )

عامـاً،  16 -أطفاف من أهنائـل رهيـق قاسـ  أيمـد( 4عاماً، و) 50
عامـاً، وردـد  17يمد عاماً، خديجة قاس  أ 12  أيمد سم  قاس

( أطفـاف 6( آخـ ين ام أاـال و)8أعـوا ، ورـ ) ) 3قاس  أيمد 
والمنـنف اخخـ  الـذي أصـاهتل قذيفـة  ،د  فـا محيـق  ـذا التر يـ ئأيد ما رضيعة هشد  ا األوف أسما

المدفعية األخ ى مننف المواطن/ فتينا ياا  أيمد يرق هحارة الد اهلل هحا ال هصل دم اـل علـر رؤوس 
( مـدليين 7أعـوا  ورـ ) ) 5ساكنيل وأسف ت عن مرتل الطفل/ ع دال يمن صح) علـا ي لـم مـن العمـ  

( لساء وطفل من أقارهل وري الل، لت ول 4عاماً، و) 64آخ ين صايب المننف فتينا ياا  أيمد ينا ن عم ه 
( 15( أطفـاف ورـ ) )5( مـدليين هيـند  )6يصيلة الدجمات ال  ية هالمدفعية علر يا ال هصـة مرتـل )

( لساء هيالات الضحايا وأسمائد  افصيحً أوردلا ا فا محيـق  ـذا التر يـ ، 6( أطفاف و)7آخ ين هيند  )
لر الحا ويدوث مجنرة م وعة خلفدا هحق أ اليد  وهاألخص أس ة قاس  هعد وقوع الدجو  المدفعا ع

أيمد م ين الحسنا التا قتلت ور يت إيدى قذائف المدفعية معظ  أف اد األس ة  ـ ع األ ـالا إلـر 
المنازف المددمة وقاموا هإخ اج الضـحايا مـن هـين األلرـام واـ  إسـعاا المصـاهين هعـدة مستشـفيات 

 همدينة الحديدة.

             ت شهود عيان      إفادا

                                 مححمد المنيم امما ممم الفمنادف اةدف يمة       عامم،ب     12                                  هيثم قاسمم محدمد احل،ميب ي مم  ممم ال  مر 

                                      قابمناه وحتدث لنا عم الماق ة وقال لنا:                                   ال شمادية اليت استهدفت إحداها مزنهلم

 أيـدخ رت ق ل وقوع الرصف هنصـف سـاعة مـن مننلنـا وأ نـاء مـا كنـت همدينـة الحديـدة أاسـو  مـن 
قصـف علـر  هوقـوعمساءً من أيـد ري الـا يخ  لـا  8:00ححت التجارية الريت ااصاالً عند الساعة الـ الم

مننلنا صعدت علر درارتا النارية واح كت مسـ عاً هااجـاه  إيدا ا وقعت علر هرذائف المدفعية الحا

 من الضحايا األطفال الذين سقطوا جراء القصف
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ديـد مـن أس اا وعلر ألراضل كـال يرـف الع أص ح مددماً علر رؤوسعند وصولا وردت مننلنا و الحا
لتشاف رثـ  الضـحايا الرتلـر مـن أسـ اا وإخـ اج الج يـر اسـتم ت ال ال كا أ الا الحا يرومول ه فق 
فيما وقعت قذيفة أخ ى أصـاهت أيـد المنـازف المل ولـة هالمـدليين  مساءً 10:00الـردود   يتر الساعة 

يخ رـول مـن منـازلد  وكال ال ثي  من األطفاف والنسـاء  الفوضر عمت الحا، العديد من الضحاياووقق 
مـن  أدلـ د نا الس نا مع وا هازديامـل هالمـدليين يي دادروا الحا للننو) وال ح  عن األمن،هعضد  

( مـن 4عامـاً، و) 50( أشخاص من أس اا    أها قاسـ  أيمـد 5رييل ) نأسف  الرصف ع ،الش يحة الفري ة
د  زورتا عدـود أيمـد ال ليطـا ( آخ ين من أس اا هين8أشرائا رميعد  فا عم  الطفولة كما ر ) )

ي رـة واـ    يـالتد معظـ  الج يـر ،وطفلتنا ال ضيعة عائشة  يث  ل  يمـ  علـر والدادـا سـوى شـد 
إسعافد  إلر مستشفيات الثورة والسلخالة واألمل همدينة الحديدة، الملسـاة فظيعـة ولحـن مـدليين اـ  

 قصف يينا هط يرة عشوائية هالمدفعية من ق ل قوات التحالف السعودي ظلماً وعدوالاً.

         ممزنهلم قمال                             عام،ب ناجي آخمر ممم الفصمف عمم      21                                   محدد قاسم محدد احل،يب ال ال  مم ال  ر 

     لنا:

وقعت قذيفة المدفعية علر مننلنا ولحن هداخلل كال م تظاً هلس انا ادد  المننف فو  رؤوسنا خ رت ألا 
من هين األلرام وقفت علر ألرام المننف هعد أل خ رت منل ألافرـد رسـدي واطمـعن علـر سـحمتا 

 فق األلرام عن والداي وإخـواا كنت مند اً واستلريت علر األرم    أار العديد من ري النا وقاموا ه
( 8من أخواا ور ) ) (4)( مدليين أها و5ولرلولا رميعاً إلر المستشفيات أسف  الرصف علر مننلنا قتل )

 .( أطفاف6ام أاال و) آخ ين

               نتائج الواقعة:

 الضحايا اةدنيني:

 
 اإلمجايل   

 6 1  5 الفتم 
 15 2 6 7 اجلرح 

 اةنشآت اةدنية:

 
 

 1 تدمري

  تضرر

 

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/


 

 

 م2018ديسمبر  8الحديدة                            –الحالي  –حي الربصة  –منازل المدنيين قصف تقرير حقوقي يوثق 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 1 

 
                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطرـة التـا اـ  اسـتددافدا احريرـات ميداليـة لمع فـة  الم كن الرالولا اطلق علر الواقعـة وأرـ ى
يا س نا م ت  هعشـ ات المنـازف واألهنيـة مدلية وأل الم ال المستددا ع ارة عن ل المنطرة أووردلا 
وال اورد أي أ داا عس  ية فا الك المنطرة األم  الذي يؤكد أل ما قامت هل قوات  هالمدليينالمل ولة 

يعاقـب عليدـا الرـالول الـدولا، التحالف  و استدداا متعمد للمدليين والمنشآت المدلية و ا ر ائ  
واحالفدا فا استم ار السعودية  ومج دوخ قاً للم ادئ والري  التا أرمعت عليدا المجتمعات المتحض ة. 

قتل واستدداا األطفاف والنساء والمدليين مـا  ـو إال ر يمـة هشـعة اضـاا إلـر الجـ ائ  التـا  مـا زاف 
ومسمق المجتمق الدولا الذي ما زاف صامتاً إزاء  ذه الجـ ائ  التـا أى  ا  دا أما  م ي التحالف السعودي

ة أمـا  ا ـااف المجتمـق الـدولا يندى لدا ر ين اإللسالية والتـا ستشـ ل فـا المسـتر ل الر يـب عر ـ
 ودفاعل عن الحرو  والح يات هل ست ول  ذه الج ائ  سواهق دولية فا العدوال علر المجتمعات والدوف.

 

               توصيات المركز:

  الم كن الرالولا للحرو  والتنميـة يـدعو رميـق منظمـات المجتمـق المـدلا والمنظمـات الدوليـة
مسعولياادا األخحقيـة واإللسـالية اجـاه مـا ي ا  ـل وخصوصاً منظمات األم  المتحدة إلر احمل 

 السعودي من ر ائ  هحق ال ش ية و اإللسالية رمعا. التحالفطي ال 
  كما يدعو األم  المتحدة ومجلس األمن إلر الحفاظ علر ما ا رر من سمعتدا وس عة العمل علر

 أطفاف ولساء اليمن.وقف الح ب ووقف لنيف الد  اليمنا والحد من ارا اب الج ائ  هحق 
  ويدعو إلر س عة إرساف لجال احريق دولية للتحريق فا  ذه الج يمة ودي  ا واردي  م ا  يدا

 للرضاء الدولا.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 ال  ر النمع االسم م
نمع 

 االنتهاك
 اةحافظة اةديرية

مكان 

 الماق ة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا قتيل 50 ذك  قاس  أيمد م ين الحسنا 2
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا قتيل 16 طفل رهيق قاس  أيمد الحسنا 1
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا قتيلة 12 طفلة سم  قاس  أيمد الحسنا 3
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا قتيلة 3 طفلة ردد قاس  أيمد الحسنا 4
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا قتيل 5 طفل ع دال يمن صح) علا 5
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا قتيلة 17 طفلة خديجة قاس  أيمد الحسنا 1

الضحايا مم الفتم  اةدنينيصمر ب ض   
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د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 ال  ر النمع االسم م
نمع 

 االنتهاك
 اةحافظة اةديرية

مكان 

 الماق ة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسم    8 ال هصليا  الحديدة الحالا ر يحة 45 ألثر عائشة محمد علا يسنا 2
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 16 طفلة سارة قاس  أيمد الحسنا 1
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 2 طفلة وديال  يث  قاس  الحسنا 3
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يح 4 طفل ما   قاس  أيمد الحسنا 4
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 5 طفلة ددي  قاس  أيمد الحسنا 5
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يح 10 طفل م اد قاس  أيمد الحسنا 1
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 19 ألثر عدود أيمد عم  ال ليطا 7
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 1 طفلة الحسناعائشة  يث  قاس   8
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 30 ألثر رمعة يسن أه   9
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يح 64 ذك  فتينا ياا  أيمد 20
 2018ديسم    8 ال هصليا  الحديدة الحالا ر يحة 24 ألثر  يفاء أيمد ياز  22
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 30 ألثر لولل أيمد د  لا 21
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر ية 3 طفل سن ل صالح علا 23
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يح 30 ذك  صغي رهيق ياا   24
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ر يحة 30 ألثر اه ا ي  د  لالولل عم   25

 صمر ب ض الضحايا مم اجلرح  اةدنيني

  

  

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/


 

 

 م2018ديسمبر  8الحديدة                            –الحالي  –حي الربصة  –منازل المدنيين قصف تقرير حقوقي يوثق 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 9 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب اةنشأة م
نمع 

 اةنشأة
 ال دد

نمع 

 الضرر
 اةحافظة اةديرية

مكان 

 الماق ة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ادمي  1 مننف قاس  أيمد م ين الحسنا 2
 2018ديسم    8 يا ال هصل الحديدة الحالا ادمي  1 مننف فتينا ياا  أيمد 1

 
 ل  دوبةضد جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد و صفد

 

  

دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد و    يندولح  قدو و نم  دل د دعن/
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