
 

 

 
 
 
 

 

 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل مدنيينم
 منزل محمد أحمد حلبي المدفعي على قصفالب

 احلديدةحمافظة  – التحيتامديرية  – السبلمنطقة 

 م2019 فبراير 7بتاريخ 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

دوحدددددرصد والدددددردو و    دددددد 

دوحدددددددددددرصد و  دددددددددددددد   ا

د و امجددددددددددد وحددددددددددددرصد

دوحدددرصد جلة اددد د نوة او  ددد 

 
  

 المركز القانوني للحقوق والتنمية



 

 

 فهرس التقرير:

د

 خطأ!د نش  صد جلاجة  دغريدمةّاف . ......................................................... :ملخص

 4 ........................................................................................ : و  قة دتف ل ل

 4 ..................................................................  وضح   دوأق  بدع  ندشه ددإف د ت

 خطأ!د نش  صد جلاجة  دغريدمةّاف . ................................................ : مس  دإف د ت

 5 ............................................................................................ : و  قة د   ئج

 6 .................................................... : ورويلد ن س يندول    ندوف ًاد ال  ه كدولف

 6 .......................................................................................... : جلاكزدت ل  ت

 7 ..................................  جلر  نيدمند و  لىد وضح   دوب    تدأمس ء(د.1)د قمدملح 

خطددأ!د نشدد  صد جلاجة دد د جلر  نيدمند ااحىد وضح   دوب    تدأمس ء(د.2)د قمدملح 

 غريدمةّاف .

 8 .......................... و جل ضا صد جلرماصد جلر   د جلنشآتدوب    تدأمس ء(د.3)د قمد جللح 
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         الواقعة:      فاصيل  ت

ل7مددصلاددياملادديسلسملوددق لس يس دد لل10:30عنددالساعدداعـلساددد

سلشددددصلم  الددددـلساسعدددداافلساعدددد ي  لل دددد  ل2019 ربسادددد ل

ل-ماا اددـلساسعقسددال-با ا  قددـلع ددطلمنالددـلساعددي عشدديسًاق ل

لحما ظدددـلسداادددابتلقادددابدلليا دددـلما  قدددـلمددد  لمددداي

ا سعددألقاندداسليددا لاعددعصل قددهلمدد لعاًا سددهللميددملمددصلسالدد 

(لقشددصادل مدد يلليا ددـلس ا  قددـلمدد   ل5س عينددـلمددصل 

ل45وقسددد  يلعدددصلب قددد لقحملس سددد بيبلحمودددالق دددال  ددد ل

عامد تلل35حلاي د لمدصلسا ود لعام تلوق القل باًاهتلع ألويدق

لوجنابلبلقـلقس بلاا بلس   لبأعجيبـ.

                  إفادات شهود عيان 

 بناء املنطقة قابلناه وقال لنا:أعامًا، شاهد عيان من  40أمحد عياش قطيين، 

لا دا لذهيدليفلسا ياملساياي لمصلايسلسملوق لإىللس ابعـلا ال سهالو  دا لحم دي المدصلقعدال ل

ادديا  لشدد  يلبلدديسًافلما  قددـلل10:30ساعدداعـلسادددلعنددايفلس ابعددـلو ل ايدد للمازادددقنددالس اشددقـلوبقنوددال

 نهو لع طلس نالـلياندلقبب لليسًافلول دلبا نالدـل ل ويلسن جابساداتلثدالنلمنهدالول ددليفلمنالدـل

لق دابم قـلمللحتانل قهالضعااالقولقض سبلوساليا ـلسا سب ـلقاابدلم  لس يسطصيبلحموالق ال   ل

قشدالءلوددانالياندلس عا ـلل ايدـلدداهله عددلإىللس د  لوواد دلوبقاددلد ةدـلبشد ـتلقبناءلس نالـل

طلع دألويدقحلعث ندالع دطلمسناث بتلودثدـلقرد للا دا بلس د  لبقنودالس شدالءليانددل  دالقل باًادهلاداع

انيسلاد للالسرس ادلب يداسلس د  لس عدسها لقسد بلادا بلس د  لجنديسلمدصلسال دفليدلبقسهلوقشالًاه

ب ددال ددام لمدد   لو لدداس  ل بددقه لليفل  ددالسا عظددايلادديهاي لا عددأللا ددا لقانددامه تلمسيسدددااص

لنا يسلمصلس نالـ.

 املنطقة قال لنا: من أهايلعامًا، شاهد عيان  35بدر يوسف أشور، 

ول دددلاو لمبنالسنددالسله ددـلبااعددعا لس ددانقءلس ب ادداءلب ددالق لسن جددابسيلسال ددفلس ددا  أل ددلشدداهاي

   دد لمددصلس عددا لشدداهايلس  رنددـلوسا يددابل سالدديسًافلس ا  قددـلع ددطلمدد  يبلحموددالق ددال  دد للإ ددال

انقءلادا بلمصلس د(ل2ه عدلم لعا لمصلس هايللإىللس   لودانالمأسابلر  هالسال فل لاللس دل 

لقل باًاهليوالقايحلس   لسطالالًلمصلسا ياس.لق اس   لو

.......................... 

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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ل

ل

ل

         الواقعة:      نتائج 

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   القتلى

     اجلرحى

 املنشآت املدنية:

ل
ل

 1 تدمري

  تضرر

ل

ل
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

س نالدـلسادمتلالسسدسهاس هالووددانالحتلقلدايلمقاسنقدـل    دـللس  يالسالانييلسط  لع طلسايسل ـلوقد ل

والل يددالق لقهداس للم  لمايل لاندهلقسد بل لد بمانقـلوق لس عا لس عسها لعياببلعصل لس نالـلق

ععع اـليفل  الس نالـلس م لساي لاؤيالق لماللامدلبهلليسيلساسعداافلهديلسسدسهاس لمس ودالا ودانقءل

لاني لساداويلتلور لد لا ويدا الوسالدق لسادمتلقل ددلع قهدالا البلع قهالساوس نشآيلس انقـلوهألد سًا ل

سسسو سبلساع ي اـلوحتاا هاليفللس لوسسسهاس لس ط ا لوسانعداءلوس دانقءللوجم  س جسو ايلس سعض ب.ل

ومعدو لقلل  عيهالقماسلمد الساسعاافلساع ي  مالهيلإاللد ةـلبش ـل ضا لإىللسجل سًا لسامتللمالزس ل

 لمالزس لاامس لإزسءلهيهلسجل سًا لسامتلانالل الديدءلسننعدانقـلوسادمتلسسشدع ليفلس جسو لسااويللساي

س عددسلي لسال اددبلعليددـلقمدداسل عددا فلس جسودد لسادداويللو  اعددهلعددصلسدلدديذلوسد اددايلبدد لسددسعي لهدديهل

لسجل سًا لسيسب ل واقـليفلسا اوس لع طلس جسو ايلوسااو .

 

               توصيات المركز:

 ساسنوقدددـلاددداعيللقددد لمنظودددايلس جسوددد لس دددايلوس نظودددايلسااواقدددـلس  يدددالسالدددانييلا علددديذلو

ور يا لمنظوايلس مد لس سعدابلإىللحتود لمعداياقااالس راللقدـلوسننعدانقـل داهلمدالا  عيدهل

لساع ي  لمصلد سًا لحب لسايش اـلولسننعانقـلل ا.لساسعاافط س ل

 مال يلطلمصلمس سهالوس عـلسا و لع دطليوالااعيلس م لس سعابلوجم  لس مصلإىللسد اظلع طل

لولفلسد حملوولفلناافلسااسلساقوملوسدالمصلسب عاحملسجل سًا لحب لقط ا لونعاءلساقوص.

 وااعيلإىللس عـلإبسا لجلا لحتلق ل واقـلا سعلق ليفلهيهلسجل ةدـلوا هدالو لدارلم  عيقهدال

 ا لضاءلسااويل.

ل

ل

 ل
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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

ل2019 ربسا لل7لساعي لسدااابلساسعقساللسق ل45لذي لحموالق ال    1

ل2019 ربسا لل7لساعي لسدااابلساسعقساللسق ل35لذي لع ألويقح 2

بعض الضحايا من القتلى املدنينيصور   

  

  

د

 د
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د(.2)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

ل2019 ربسا لل7لساعي لسدااابلساسعقسال ام ل1لم  لحموالق ال    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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