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 فاصيل الواقعة:ت

فدم صعاا   دفوية عشعدايية ف  مسعاا الواةعرن م أطلق مرتزقة التحالف السعودي  قيفةة م
م أصعات  مزز  المداط    فحي  قامعخ اداميأ أمعةر  2020فارافر   21الجموة  المدافق  

ضععت تدع    أفرا  فحي  قامععخ ع  تدمير جزي  للمزز  ومقتل امرأن حامل عل  وةععا الد 
( معدييي  م  أمعععرن معالعا المزز  المسعععت عد  5ععامعا و وجر    25تالغ م  الومر  اعداميأ

فزعاهز عمرهعا   -هخ  فعاطمعب فحي  محمعد عداي  خ طةلي  وامرأن مسعععزعة أمعععمعااوأقعابتعب تيز 
( عاما و 16قامعخ اداميأ  ( عاما و وفضعل فحي  15فؤاي فحي  قامعخ اداميأ    ( عاما و 60 

امواف خ عاما ( تخ    25  –( عاما و إتراهيخ فحي  مليمان عدي  30: محمدي عمر قامخ اداميأ  
 إل  مستشة  زتيد.

 وناجون من القصفإفادات شهود عيان 

من القصف  سرة المنكوبة نجىأب األ -عامًا،   50يبلغ من العمر  –يحيى قسام خداميش 
مصابين جراء الهجوم المدفعي بالمستشفى أثناء تواجده برفقة أطفاله وزوجته ال  قابلناه

 وقال لنا: 

( 15  لب أفراي أمعرت  الت  فالغ قدام امتداجدا  تمززلزا تصعحاة أ  ف  صعاا  الجموة   كز 
اتزعاي  تررفعة ت عل عل  مت أحعد ةعععًصعععا  جل خ أطةعا  وفتيعا  وتيزمعا وأيعا أتاعاي  الحعدفع  

 في عا زوجت  فعاطمعة وأطةعال  كعان متداجعدا  اارى ررفعةت مززلزعا معا ةعععوريعا إج تعايةجعاب  حدش
وفؤايو والداان     مززلزا وحجب عزا الرؤفة لدقايق ثخ معمو  صعراا المصعاتي  م    فضعل

أمعععرت  هرع  إلي خ وجدت خ مضعععرجي  تدماا  اصعععاتت خ وجد  أتزت  أفرا  قد فابق  
( عل  وةعععا الدجين و كما وجد  زعايف تق  م  8العععععع   ايان وكاي  حامل ف  ةععع رهالح

قعيفةعة المعدفويعة يدو هعاون الت  أصعععاتع  مززل  وأطلقع  م  الج عة الت  فسعععي ر علي عا  
اي مرتزقة تحالف الودوان السععودي  و كان الدضععت مقلقا  ل  ف  تلا اللحفا  فلطةال  فؤ

مواف خ إل  المستشة  و وأصيب أفضا  إل  جدابهخ ات  ايقاذهخ وا وفضل وأم خ  فزايويز 
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يف  أا  محمدي عمر قامعخو وقرفازا إتراهيخ فحي  معليمان و ويجد  أيا وتقية أفراي امعرت  ال
وحيزما  ةعععاهد جيرايزا ما حدن لزا م  ملمعععان هرعدا إليزا    الجرفمةيال خ الرعب والةزو جراا 

اهخ إل  مسعتشعة  زتيدو مززلزا أصعاي  ير  هل وامعوة ا تزقل المصعاتي  وذها  مو خ وقامد 
 (جراا القصف للسك  

عامًا، مسؤول المركز الصحي بالسويق كان قد استقبل  38 -عياش سليمان مشيخي  
المصابين وتقديم اإلسعافات األولية لهم قبل أن يتم تقرير نقلهم إلى مستشفى زبيد 

 في معالجة المصابين، قال لنالعدم توافر األجهزة والفريق الطبي المؤهل للتدخل 

م امععتقال  أثزاا 2020فارافر  21  عزد السععاعة الواةععرن والزصععف م  صععاا  فدم الجموة  
( مصعاتي  أ لا خ م  عايلة فحي  قامعخ اداميأ تيز خ  5تداجد  تمركز السعدفق ال ا   

امرأن مسعععزعة وطةلي  وقعد قمع  تومعل امعععوعا  أول  ل خ لدقف يزفف العدم العي  معععااعب 
يقل وتخ   و اإلبهاتيةع  ةفافا قيفةب مدفويب اطلق ا ميليشيا  التحالف   الزاتجة تا اإلصا

 اية والكايب ال ا  المؤهل لتقدفخ المصعععاتي  إل  مسعععتشعععة  زتيد لودم تدافر ا ج زن ال
 (. مثل هكيا حاج   ال اية الرعافة

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 1  1  القتلى 

 5 2 1 2 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
 

 1 تضرر
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المز قعة الت  تخ تحقيقعا  ميعداييعة لمورفعة  المركز القعايدي  اطلت عل  الداقوعة وأجرى
مزز  مدي  ملهد  مديية وأن المكان المسعت د  عاابن ع   ن المز قة أامعت داف ا ووجديا 

وج تدجد أ  أهدا  عسععكرفة ف  تلا المز قة ا مر الي    توايلة مديية م  ةععرفحة الةقراا
فؤكد أن ما قام  تب قدا  التحالف هد امعت دا  متومد للمدييي  والمزشع   المديية وه  

ايئ والقيخ الت  أجموع  علي عا المجتموعا  فوعاقب علي عا القعايدن الدول و وارقا  للماع جرايخ  
امعععتمراب السعععوديفعة وتحعالة عا ف  قتعل وامعععت عدا  ا طةعا  والزسعععاا  ومجريالمتحضعععرن. 

رتكا ا ف التحالف السودي ما زا  فمة تشوة تضا  إل  الجرايخ الت  والمدييي  ما هد إج جر
لجرايخ الت  فزدى ل ا جاي  ومسعمت المجتمت الدول  الي  ما زا  صعامتا  إزاا هيا اأى  أمام مر

اإليسععايية والت  مععتشععكل ف  المسععتقال القرفب عقاة أمام تكاتف المجتمت الدول  ويفاعب 
ع  الحقدق والحرفا  تل معععتكدن هيا الجرايخ معععداتق يولية ف  الودوان عل  المجتموا  

 والدو .

 توصيات المركز:

   المركز القايدي  للحقدق والتزمية فدعد جميت مزفما  المجتمت المدي  والمزفما
الدولية واصدصا  مزفما  ا مخ المتحدن إل  تحمل مسئدليات ا ا االقية واإليسايية 
 تجاا ما فرتكاب طيران التحالف السودي  م  جرايخ تحق الاشرفة و اإليسايية جموا.

 ا م  إل  الحةاظ عل  ما تاق  م  مموت ا ومرعة   كما فدعد ا مخ المتحدن ومجلس
الومل عل  وقف الحرب ووقف يزفف الدم اليمز  والحد م  ابتكاب الجرايخ تحق  

 أطةا  ويساا اليم .
  وفدعد إل  مرعة إبما  لجان تحقيق يولية للتحقيق ف  هيا الجرفمة و يرها وتقدفخ

 مرتكاي ا للقضاا الدول .
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

يدو   الومر الزدو اجمعععععععععخ  م
 اجيت اك 

المز قة  
 تابفخ الداقوة مكان الداقوة المحاففة  المدفرفة

 م 2020فارافر  21 قرفة الزاصر  الحدفدن  السدفق  التحيتا  قتيلب  25 أيث    أفرا  فحي  قامخ عمر اداميأ    

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

يدو   الومر الزدو اجمعععععععععخ  م
 اجيت اك 

المز قة  
 تابفخ الداقوة مكان الداقوة المحاففة  المدفرفة

 م 2020فارافر  21 قرفة الزاصر  الحدفدن  السدفق  التحيتا  جرفي  16 طةل  عمر اداميأ فضل فحي  قامخ   1

 م 2020فارافر  21 قرفة الزاصر  الحدفدن  السدفق  التحيتا  جرفي   15 طةل  فؤاي فحي  قامخ عمر اداميأ  2

 م 2020فارافر  21 الزاصر قرفة  الحدفدن  السدفق  التحيتا  جرفي   30 ذكر محمدي عمر قامخ عمر اداميأ  3

 م 2020فارافر  21 قرفة الزاصر  الحدفدن  السدفق  التحيتا  جرفي  25 ذكر  إتراهيخ فحي  مليمان عدي  4

 م 2020فارافر  21 قرفة الزاصر  الحدفدن  السدفق  التحيتا  جرفحب  60 أيث    فاطمة فحي  محمد عداي   5

 

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

يدو   امخ صاحب المزشلن م 
يدو   الودي المزشلن

 الضرب 
المز قة  
 تابفخ الداقوة مكان الداقوة المحاففة  المدفرفة

 م 2020فارافر  21 الزاصر قرفة  الحدفدن  السدفق  التحيتا  تضرب  1 مزز   فحي  قامخ اداميأ  
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