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 فاصيل الواقعة:ت

فبرليور  28في ساعة مبكرة من صباح يوم  لخميو   
تا عووة  "د ر "  أطلقووط طووابرة  ووار  ط ووا  2019

خلتحاخف لخسعمدي صا رخاً على فت ات شق قات من 
صواخحة  سكا  منطقة لخحقبوي أننواو ر رد ون م وا 

اخينطقة لختا عة خيايرية قفلة عذ  محافظة   خلشرب
طفو) ( فت وات ررورح 2عيرل ، ما أسفر عون  ي و)  

ح  اخغة رلخضوحايا  و س سوي رة علوي لشق قهن  جر
عاماً، رأخ هن نظ ر علي عابض مقط ب  16عاماً، رزلبر علي عابض مقط ب  17عابض مقط ب 
 .عاماً 13يبلغ من لخعير 

 ياإفادات شهود عيان وأقارب الضحا

 :غالب هماش مقطيب، أحد أعيان المنطقة وشاهد عيان قال لنا
لست قظط صباح يوم  لخميو   علوى صومت تحل ور طوابرلت ير  وة رأيضواً طوابرلت  وار  ط وا  

ن في لألرملو صعات على تلة تط) على منزخي رفوي لخسواعة تقريبواً لقخلتحاخف لخسعمدي كن يح
ابرة  ار  ط ا  نملني رلنفجر لخصا رخ  ع ن م ا  صباياً سيعط صف ر لنطالق صا رخ رمي خط 6:30

ينازخه ،  عا لنقشوا  خيذ ب إخ ها سكا  لخينطقة يشر م  منها رييلؤر  أرلن ه  من  ذ  لخي ا  
سيعط صمت طف) يطلوب نجاتوف فهورت أنوا رنخورين إخوى لخيكوا  رروانا رقتو ن ميزقوة لخغبا  

 .تلفة في أنحاو متفرقة من رسا مم خفتات ن شق قت ن رإخى رمل  ن أخ هن مصاب  جررح

 :عاماً، شاهد عيان وقريب للضحايا قابلناه وأفادنا بقوله  30حمود علي منصر، 
سيعط دري لخغا ة لخجمية  اخملدي تح ط  ف منازخنا ي ث تمرا ف وف عو ن مواو يشورب منهوا سوكا  
لخينطقة خررط أشا ا مكا  لخغا ة فرأيط غبا  يرتفع مون مكوا  ررومد عو ن لخيواو فهرعوط إخوى 

ن زررتي رزلبر رأختها سي رة قا مزقط لخغوا ة أرسواد   شعةلخيكا  رعنا رصمخي ررات رريية 
انبهن أخ هن نظ ر سقط رريحاً كانط زررتي يام) في لخشهر لخسادس يزنوط خفورلق ركا  إخى ر

 زررتي قت لة  اخغا ة لخميش ة.
 

 .................................................... 
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2   2 القتلى

 1   1 الجرحى

 
 المنشآت المدنية:

  ع ن م ا  

   تدمير

  1 تضرر
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 للقانون اإلنساني الدولي:               ً  وصف االنتهاك وفقا  

لخيركز لخقانمني لطلع على لخملقعة رأررى تحق قات م الن ة خيعرفة لخينطقة لختي ت  لستهالفها 
رال تمروا أي  ع ن م ا  صاخحة خلشوربرررانا أ  لخينطقة مان ة رأ  لخيكا  لخيستهاف عبا ة عن 

قوملت لختحواخف  وم لسوتهالف  أ الف عسكرية في تلك لخينطقة لألمر لخذي يؤكا أ  ما قامط  ف
متعيا خليان  ن رلخينشآت لخيان ة ر ي ررلب  يعاقوب عل هوا لخقوانم  لخوارخي، رخرقواً خليبواد  
رلخق   لختي أريعط عل ها لخيجتيعات لخيتحضرة. رمجرد لسوتيرل  لخسوعمدية رتحاخفهوا فوي قتو) 

ى لخجورلب  لختوي  موا زلل رلستهالف لألطفال رلخنساو رلخيان  ن ما  وم إال ررييوة  شوعة تضواف إخو
لختحاخف لخسعمدي يرتكبها أما  مرأى رمسيع لخيجتيع لخارخي لخذي ما زلل صامتاً إزلو  ذ  لخجورلب  
لختي يناى خها رب ن لإلنسان ة رلختي ستشك) في لخيستقب) لخقريب عقبوة أموا  تكواتف لخيجتيوع 

ر درخ وة فوي لخعوارل  علوى لخارخي ردفاعف عن لخحقمق رلخحريات  و) سوتكم   وذ  لخجورلب  سومل 
 لخيجتيعات رلخارل.

 

 توصيات المركز:

  لخيركز لخقانمني خلحقمق رلختني ة ياعم ري ع منظيات لخيجتيع لخياني رلخينظيات لخارخ ة
رخصمصاً منظيات لألم  لخيتحاة إخى تحي) مسئمخ اتها لألخالق ة رلإلنسان ة تجا  ما 

 ررلب   حر لخبشرية ر لإلنسان ة ريعا.يرتكبف ط رل  لختحاخف لخسعمدي من 
  كيا ياعم لألم  لخيتحاة رمجل  لألمن إخى لخحفاظ على ما تبقى من سيعتها رسرعة

لخعي) على رقف لخحرب ررقف نزيف لخا  لخ يني رلخحا من ل تكاب لخجرلب   حر أطفال 
 رنساو لخ ين.

   لخجريية رغ ر ا رتقاي  رياعم إخى سرعة إ سال خجا  تحق ر درخ ة خلتحق ر في  ذ
 مرتكب ها خلقضاو لخارخي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نم   لخعير لخنم  لالسووووووووو   
 لالنتهاك

لخينطقةس 
مكا   لخيحافظة لخيايرية

 تا يخ لخملقعة لخملقعة

 2019فبرلير  28 لخحقبي عيرل  قفلة عذ  ةقت ل 17 طفلة سي رة علي عابض مقط ب 1 

 2019فبرلير  28 لخحقبي عيرل  قفلة عذ  ةقت ل 16 طفلة رزلبر علي عابض مقط ب 2

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين

  
  

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نم   لخعير لخنم  لالسووووووووو   
 لالنتهاك

لخينطقةس 
مكا   لخيحافظة لخيايرية

 تا يخ لخملقعة لخملقعة

 2019فبرلير  28 لخحقبي عيرل  قفلة عذ  رريحة 13 طفلة مقط ب ضنظ ر علي عاب 1 

 المدنيين الجرحىصور بعض الضحايا من 
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 (.3ملحق رقم )

 وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررةأسماء 

نم   لس  صايب لخينشأة  
نم   لخعاد لخينشأة

 لخضر 
لخينطقةس 
 تا يخ لخملقعة مكا  لخملقعة لخيحافظة لخيايرية

 2019فبرلير  28 لخحقبي عيرل  قفلة عذ  تام ر 1 خزل  م ا  ع ن م ا  1

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 

  
  

 صنعةةةةاء –اليمةةةةن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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