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         الواقعة:      فاصيل  ت

م أطلقت جماعة مسلحة من مرتزقـة 2019يناير  1يوم الثالثاء الموافق  بعد ظهيرة  2عند الساعة الـ
التحــالا الســعوقو يقوقمــار ملتــا  النــوب  قيــاقو فــ  الحــزام اامنــ  الــ و تدعمــ  ا مــا ا  
بمحافظت  تعز ولحج ق يفـة مـاوع علـن من قـة الحـوامرة الم مولـة بالسـداع المـدايين التابعـة 

جر  الق يفة ف  مداع ي مب إليـ  كـداع المن قـة لالات ـا  محافظة تعز، ااف -لمديرية ماوية
 ( أطفال آخرين.4( طفلتين شقيقتين وجرح )2و ع  ق عاع أغنامهم لتسفر عن مقتل )

وف  وقت مبدر من صباح الثالثاء قامت م ه المجموعة المسلحة بإطالق النيراع من أكلحة  شاشـة 
ا عهم ما أكفر عن مقتل مدا  وجرح مدا  آخـر، علن مزا عين من أبناء المن قة ذمبوا لفالاة مز

 أكماء الضحايا قتلن وجران أو قاها ف  مالاق م ا التقرير.

                  إفادات شهود عيان 

 عامًا، شاهد عيان قال لنا: 33عبداهلل سيف سعيد، 
ـ يـوم الثالثـاء أطلقـت مجموعـة مـن مرتزقـة التحـالا السـعوقو  بعـد ظهيـرة  2:00عند السـاعة اـل

يقوقمم المدعور ملتا  النوب  ق يفة مدفعية اوع ماوع علن من قة الحوامره الم مولـة بالسـداع 
اامـال  يـ مب إليـ   الـ و مدـاعالرتفـ  مـن  أيت ااقخنـة والببـا  تالمدايين كمعت اافجا ما 

أطفال يصـرخوع ي لبـوع اجـدتهم مرعنـا إلـيهم وعنـد  لالات ا  والرع  وبعد كماعنا اصوا 
( أطفال مبعثـرين منـا ومنـار جـراء القصـا والمرـهد مـروع كـا عنا فـ  إاقـاذ 6وصولنا وجداا )

كـاعد   ،الحياة جراء القصا ا قد فا قتاين وجدااممتااطفال الجران كااوا أ بعة مصابين وطفل
 مسترفن.بين واقلتهم إلن الاأاا ف  إكعاف ااطفال المص

من سكان المنطقة وشقيق  عيان عامًا، شاهد 22فؤاد عبده أحمد ناصر، يبلغ من العمر 
 طفلتين جرحن جراء القصف قابلناه وقال لنا:ل

لجلـب الح ـب أعـوام  9وعزيـزة عبـده أامـد ااصـر  عاماً 27عبده أامد ااصر  ت  كفاءا شقيقذمبت
إليـ  فـ  أطـراف المن قـة ومـو مدـاع  اـت الكتلدام  ف  ال ه  ويق  مداع االات ا  ال و ذمب

ي مب إلي  كداع المن قة الريفيـة لجمـ  الح ـب وأيضـاً  عـ  ق عـاع أغنـامهم، تفاج اـا عنـد 
بعد ظهيرة يوم الثالثـاء بقيـام جماعـة مسـلحة يقوقمـار ملتـا  النـوب  أاـد قيـاقا   2الساعة الـ
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اكتهدفت  بإطالق ق يفة ماوع لحجمرتزقة التحالا السعوقو ف  مديرية كرش التابعة لمحافظة 
خريا  مـن كـداع المن قـة ع في  شقيقات  وبرفقتهن فتيا  أواجدمداع االات ا  ال و كن يت

 ( أطفال بينهم كفاء وعزيزة.4اغتالت الق يفة اياة طفلتين وجرح )

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 3 1  2 القتلى 
 5 1  4 اجلرحى 

 

 
                                      االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:    وصف 

المركز القااوا  اطل  علن الواقعة وأجرى تحقيقا  ميدااية لمعرفة المن قة الت  تم اكتهدافها 
مدـاع يـ مب إليـ  أمـال  من قـة ووجداا أع المن قة مداية وأع المداع المسـتهدف عبـا ة عـن 

اف عسدرية فـ  تلـا المن قـة اامـر الـ و وال توجد أو أمد الحوامرة لجم  الح ب و ع  ااغنام
يؤكد أع ما قامت ب  قـوا  التحـالا مـو اكـتهداف متعمـد للمـدايين والمنرـن  المدايـة ومـ  
جرائم يعاقب عليها القااوع الـدول ، وخرقـاً للمبـاقا والقـيم التـ  أجمعـت عليهـا المجتمعـا  

ااطفال والنساء والمـدايين مـا المتحضرة. ومجرق اكتمرا  السعوقية وتحالفها ف  قتل واكتهداف 
مو إال جريمة برعة تضاف إلن الجرائم الت   ما زال التحالا السعوقو يرتدبها أمام مرأى ومسم  
المجتم  الدول  ال و ما زال صامتاً إزاء م ه الجرائم الت  يندى لها جبين ا اسااية والت  كتردل 

ل  وقفاع  عن الحقوق والحريا  بل كتدوع ف  المستقبل القريب عقبة أمام تداتا المجتم  الدو
 م ه الجرائم كوابق قولية ف  العدواع علن المجتمعا  والدول.
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               توصيات المركز:

   المركــز القــااوا  للحقــوق والتنميــة يــدعو جميــ  منظمــا  المجتمــ  المــدا  والمنظمــا
الدولية وخصوصاً منظما  اامم المتحدة إلن تحمل مسئولياتها ااخالقية وا اسااية تجاه 

 السعوقو من جرائم بحق البررية و ا اسااية جمعا. التحالاما يرتدب  طيراع 
 اامن إلـن الحفـاع علـن مـا تبقـن مـن كـمعتها وكـرعة  كما يدعو اامم المتحدة ومجلس

العمل علن وقا الحر  ووقا ازيا الدم اليمن  والحد من ا تدا  الجـرائم بحـق أطفـال 
 واساء اليمن.

  ويدعو إلن كرعة إ كال لجاع تحقيق قولية للتحقيـق فـ  مـ ه الجريمـة وغيرمـا وتقـديم
 مرتدبيها للقضاء الدول .
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د(.1)ملح د قمدد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم 

 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية قتيل 37 ذكر فضل محمد عل  الحوما و 1
 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية قتيلة 12 طفلة كئيوع ااج  كعيد فا ع 2
 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية قتيلة 15 طفلة يسرى ااج  كعيد فا ع 3

 

د(.2)ملح د قمدد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم 

 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية جريحة 9 طفلة عزيزة عبده أامد ااصر 1
 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية جريحة 17 طفلة كفاء عبده أامد ااصر 2
 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية جريح 10 طفل زيداع ااصر كعيد 3
 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية جريح 9 طفل بسام ااج  كعيد فا ع 4
 2019يناير  1 الحوامره تعز ماوية جريح 29 ذكر محمد كعيد قائد 5

 

  

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