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      ملخص:

ازال ال حرال  النردي ي تابها را  حرس النرها  مرفي سياق الجراام  درا اسانراايل ال ري 
 10الخمري  الماايين في اليمن خلفت غارة جيتل شن ا طياااه الحا ي في الصااح الااكا من تيم 

( 2محافظرل حجرل   -ماتاترل حرا  -شافرم على منزل مااي تأوي اازحين  منطقرل ال2019تناتا 
( آخاتن  ين   طفلين وباميا شاه كلي للمنزل و راجل اارتل وبضرار 4ماايين أشقاء ق لى وجاح  

 سيارة أخاى.
 

         الواقعة:      فاصيل  ت

شن طيراا  ال حرال  النردي ي  م2019تناتا  10ااح تيم الخمي  الميافس صمن  6:30عنا الناعل الر
ماتاترل  -اشفرغارة جيتل اسر  افت منرزل المرياطنح محمرا تحيرى جمراعي الهرامن  منطقرل ال

محافظل حجل، كا  تأوي فيه اازحين أسفات الغارة عن رحيل األخيتن عينى أحما شري   -حا 
( آخاتن طفلين وأ ي ما ومالر  المنرزل و/ر ح محمرا 4عاماً، وجاح   25عاماً، حيار أحما شي   35

عامراً،  12عامراً، عاراام محمرا أحمرا عينرى  14عاماً، أحما محمرا أحمرا عينرى  45أحما عينى 
 عاماً. 35ومحما تحيى جماعي الاالغ من الدما 

 

                  إفادات شهود عيان 

جرحى الغارة الجوية قابلناه وتحدث إلينا عامًا، أحد  45محمد أحمد عيسى شوك، يبلغ من العمر 
 قائاًل:

اش وبطري  صر اي محمرا فرمنذ ش اتن بقاتااً غا رت منزلي مر  أسرابي وازحنرا  لرى منطقرل ال
تحيى جماعي  منحنا مجل  منزله و تياءاا فيه وكاات حيابنا قا  اأت في االسر قاار وفري صرااح 

قاوم    ليَّ وبناول طدام اسفطرار سريتاً تيم الخمي  ابصل  ي أخيبي حيار وعينى وأخااواي  
وأثناء وصيل   من قلين  راجل اارتل وبيقف   جيار المنزل الذي تأوتنا ازلريا مرن الاراجرل النارترل 
وأاا في مجل  المنزل اا ظا/  م  أوال ي وصاحب المنزل في بل  اللحظات ما شردات  ال  راوي 

وأاحاء  يجناي على األر  شدات  آالم في ساق  اربطالصاروخ  يننا قذفنا في كل ابجاه وعناما 
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م فاقل من جناي كنت  يعيي اظات من حيلي فاأتت أخي حيار  ال رأس وشقيقي اآلخا عينى 
أوال ي /نرا  تصراخي   مخضب جناه  الاماء ل  ألحظ عليه أي أثا للحيراة كرا  المدر ا ماوعراً

اماء بن مرا  هاافرل مرن جنراي الرهاً ون وصاحب المنزل مد   أتضاً ل  اس ط  الن ي  كنت م
أفقابني وعيي وبدادت لغياي ل أفقت من ا في من دفى عرا  الاتفري ق لرت الغرارة أخريبي 

عاماً واألخيا حال ره حاجرل  14عاماً وأحما  12حيار أحما وعينى أحما وجاحت أاا وأوال ي عااام 
ا رارا منازلنرا جرااء /جمرات  دافل  لى جاح صاحب المنزل الذي بطي   إتيامنا فيه احن اازحين غ

ال حال  الندي ي الصاروخيل وقصفه المافدي الددريامي لقااارا ومنراطس بجمدابنرا واسر  اافه 
  او  بمييز لنها  قات نا والقاى المجاورة ظلماً وعاواااً.

عامًا، شاهد عيان من أهالي المنطقة شارك في جهود  35محمد محمد مهجر، يبلغ من العمر 
 قاذ الجرحى وإسعافهم إلى مستشفى عبس الريفي قابلناه وقال لنا:االستجابة إلن

صرااح تريم الخمري  علرى صريت بحليرس مهار  للطراماات الحا يرل فري اس يقظت من منرامي 
حلقرت أكارا مرن مراة وقمرت أبنراول وجارل اسفطرار    ال طيرارلل حال  الندي ي بنااا/ا طاماات 

يت صرفيا الصراروخ الجريي ت ريي  ابجراه وخاجت من منزلي  احااً عرن عمرل وفجرأة سرمدت صر
المنطقل ث  وق  أمام عيني  منزل محما تحيى جماعي رأتت األ خنل والغارار بابفر  مرن المهرا  

 النها ، ذ/ات  لرى المهرا  وعنرا وصريلي وجرات  آ/الً ااا/دت لما رأتت الغارة بن  اف منزالً
مراعي قرا  دارات ا تحيى جعاة أشخاص مدظم   اازحين من أساة آل شي  تأوت   منزل محم

المها  كنت أاا وشخصين من سها  القاترل أول مرن اسر جا يا ساقراذ الضرحاتا الغارة      محيط 
شرظاتا الغرارة  امزقرت أجنرا /م قرا ( مراايين أشرقاء2شا/ااا جاتمل  ددل قضرت الغرارة علرى  

وصراحب  اطفلرين وأ ي مر بدادريا سصرا ات وجرااا جا ره  راو  رأس وأر درل أشرخاص اوأحا/م
 حر  عرن سريارة أل دض   حاجل ذ/ات أاا  دا أ  ر طرت أمراكن جرااح    كاات  صا لالمنزل 

انقل علي ا الجاحى و دا وجي /ا أاقذاا الجاحى وأسدفنا/  علي ا  لى من دفى عا  الاتفري 
ب ياجا فيه فاق طايل لمنظمل أطااء  ال حاو ، ألحقرت الغرارة  مرار  رالمنزل المنر  اف و راجرل 

ل وأدات  نريارة جميد را ممليكرل للضرحاتا، المنطقرل ال ري اربهرب في را طيراا  ال حرال  اارت
الندي ي جاتم ه النهااء مه ظل  الماايين كايا من   اازحين فاوا من وتالت القص  الدديامي 

 والغارات ال ن ياتل لل حال  الندي ي على مناطق   النهنيل.
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               نتائج الواقعة:

 املدنيني:الضحايا 

 
 اإلمجايل   

 2 2   القتلى
 4 2  2 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
   

  1 1 تدمري

 1   تضرر

 

 
                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقل ال ي ب  اس  ااف ا بحقيقات ميااايل لمدافل  الماكز القااياي اطل  على الياقدل وأجاى
وال  منرزل بقطنره أسراة ماايرل اازحرلماايل وأ  المها  المن  اف عاارة عرن   المنطقل أووجااا 

بيجا أي أ/ااف عنهاتل في بل  المنطقل األما الذي تؤكا أ  ما قامرت  ره قريات ال حرال  /ري 
لقرااي  الراولي، وخاقراً تداقب علي ا ااس  ااف م دما للماايين والمندآت الماايل و/ي جاام  
اسر ماار النردي تل وبحالف را  ومجرا للماا ئ والقي  ال ي أجمدت علي ا المج مدات الم حضراة. 

في ق ل واس  ااف األطفال والنناء والماايين ما /ي  ال جاتمل  ددل بضاف  لى الجاام  ال ي  ما 
ذي مرا زال صرام اً  زاء /رذه ومنم  المج مر  الراولي الرأى ابها ا أمام مات ال حال  الندي يزال 

الجاام  ال ي تناى ل ا جاين اساناايل وال ي س دهل في المنر قال القاترب عقارل أمرام بهراب  
المج م  الاولي و فاعه عن الحقيق والحاتات  ل س هي  /ذه الجاام  سيا س  وليل فري الدراوا  

 على المج مدات والاول.
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               توصيات المركز:

  الماكررز القررااياي للحقرريق وال نميررل ترراعي جميرر  منظمررات المج مرر  المررااي والمنظمررات
الاوليل وخصيصاً منظمات األم  الم حاة  لى بحمل منئيلياب ا األخالقيل واساناايل بجاه 

 الندي ي من جاام   حس الاداتل و اساناايل جمدا. ال حال ما تابهاه طياا  
  األمن  لرى الحفراع علرى مرا باقرى مرن سرمد  ا وسراعل  كما تاعي األم  الم حاة ومجل

الدمل على وق  الحاب ووق  ازت  الام اليمني والحا من اربهاب الجراام   حرس أطفرال 
 واناء اليمن.

   وتاعي  لى ساعل  رسال لجا  بحقيس  وليل لل حقيرس فري /رذه الجاتمرل وغيا/را وبقرات
 مابهاي ا للقضاء الاولي.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  ق يل 35 ذكا عينى أحما عينى شي  1
 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  ق يل 25 ذكا حيار أحما عينى شي  2

 
 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  جاتح 45 ذكا محما أحما عينى شي  1
 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  جاتح 14 طفل أحما محما أحما شي  2
 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  جاتح 12 طفل عااام أحما محما شي  3
 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  جاتح 35 ذكا محما تحيى علي جماعي 4

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 
 

  

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

 نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  باميا منزل محما تحيى علي جماعي 1
 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  باميا  راجل اارتل عينى أحما عينى شي  2
 2018تناتا  10 الغاش حجل حا  بضار سيارة محما أحما عينى شي  3
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