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 فاصيل الواقعة:ت

أطلقت  للشيتتتشتمر زقة التتب زق تمحاشف ق  تمق  
( تذزئ  لدفاشب عيتدزئشب 3زقادوزن زقستادي   
حاتد هيش   ود  زحدتد  2:30عنتد زقستتتمعتب زقتتتتتتت  

زقتل تد   2020لتتموتد    31زقتةتدزفت    عتلتح دتل    
زقةا وف حتمديدتملتا حتمقستتتدتمن زقةتدرششف حةتدو وتب  

لتدونتب زق تدوتد  ع وتات  زققتذولتب زحوقح  –زق تمقل 
ل حمق ل فأالل  خلزن زقةشمه زق محع قلةستت د وأبتتمح  زققذولب زقةمرشب حةنلل جدز  لستت د حا

زقةدزطف أستملب أدةد ننشد فأستل ر عف زق مق  أات ز  جستشةب حمقةنلل وقف استل  عف وتد  أ  
إبتتتمحمر قاتد  ادزجد ستتتدمن زقةنلل ق فب زققاتتت ع فشةم زرل  ر زققذولب زحخش   حأ    

( لدرششف ت لح 4قةةم ستتب زقلاف فأستتل ر عف ستتقد   لل ددب و خذ م أطلمل زق ل لدمن 
( طلاً نمردز ولابدن وف مامن 16( لدرشمً لف ستدمن زق ل لنيف  20حشنيف طللع وج ح د مء  

و جلشف ع أغلف زقةاتتتمحشف نمر  دمق يف د جبع وزق ق  يتتتفموم زققذولب أاتتت ز  جستتتشةب  
 حة دل ني حمئل وغذ  لنمدل سدمن زق ل حمق شم  زقدي حمئل.

اف زستامف زق  دح إقح لست يتلح زقستلخمرا ا دزجد فشا ف ي طبشب قةنفةب أطبمء حا ددويع 
( ع  ذه Twitterري اا حال  يم حةدتع زق دزبل زالج ةمعل  وأيزر  زقةنفةب فل حشمن قيم 

أطبمء  زق  وةب زق ل خلليم زققاتت  زقةدفال ح   أ مقل ستتدمن دل زقل د  ع وتمق  لنفةب  
ج و مً زقشد  فل لست يتلح زقستلخمرب حستبف   ةمر زققات  عل دل  22حا ددوي   أست قبل 

( عةلشتمر ج زدشتب طتم ئتب وعتمقب إبتتتمحتمر أتتل دتده و 6زقل د  حةتدونتب زق تدوتد ع أج ي ف وقنتم  
( ل وض نتمردز أطلتمالً وزدتد لنيف لتمر ع اف اتتت ع لدتمن عتم  لليدف حتمقاتمئار وقاتف 16 

ع  #MSFل   لف لس يلح زقسلخمرب حدعف لف   300نشلد و   1زحطلمل ولنلل ت وف علح حاد 
واتدوف لنفةتب زقاتتت تب زقاتمقةشتب زقي د  واتدعد إقح زاختما اتدزحش  عتمجلتب ق تتتةتمن دةتموتب 
زقةدرششف فل زقاتت ز  زقةستت  د أرنم ريتتا  حقل  عةش  حن غمقبشب اتت موم زققاتت  نمردز لف 

جانب مما خلفته قذائف المدفعية على أحد منازل 
 المدنيين 
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د  لنتذ عتم  زحطلتملع اتدعف لنفةتب زقاتتت تب زقاتمقةشتب قةستتت يتتتلح زقستتتلختمرتب حةتدونتب زق تدوت
 وتسف زقة اح زقدزخلشف(.  ع وادو  غ فب زقطدز ئ ولس ح زقاةلشمر 2018

 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عاماً، شاهد عيان من سكان حي الزهور شارع في اسعاف مصابين من    26  شرف داوود السامدي
 القصف إلى المستشفى قابلناه وتحدث إلينا قائالً:  

  ننت  فل ل       ل    حشع زحغتذوتب زقخلشلتب( حتمق ل والتمجتأر حاتتتدر زرل تم  عنش ع 
أدتد خ جت  لف ل لل و أوت  زقتدختمن و الع لف جدز  لستتت تد حال قف وتات  تتذولتب أخ ي حت

لنتمدل زق ل  وزحخش   يتتتم تدايتم وتات  حتأ   لل ددتب علح لق حتب لف حقتمق ل أقنتمء ادزجتد 
أطلتمل زق ل ولابدن فشيتم حاتد زر اء زقغبتم  وزقتدختمن يتتتم تدر زقاتدوتد لف زحطلتمل ول ون 
وحاض لنيف لةقاً ح  زدا رمق ا ج زء زققا ع وأرم ا ب  إقح زقةدمن و أو  دل   أددق يم 

وأ حاب أيتتتخمن لف زح مقل ت لح حشنيف طللشف أدد ف تطا  زقيتتتفموم  تذولب لدفاشب 
 أستا و د زقطلل عبد ز  و شح جمح  وزقطلل زخخ   د زحف ودست  قمح  جم   ووة لب حقمقب  
ح دز  ع وعنتدلتم الدفت  عتدي لف زحطلتمل ج زديف حتمقغتب ع تةت  حتيستتتاتمف طللشف و ف 

( ستندزر إقح لست يتلح زقستلخمرب ونمر   9حد   ( عملمًع و جمئل أحد 12زقطلل / غستمن يتدلمن  
زق اتتشلب ل وعب خاتتدبتتمً ز بتتمحمر وزقدفم  زق ل ستتببيم زققاتت  ح   أطلمل زق ل و ف 
زق تت موم زحنة  ع نةم زق   زققاتت  أاتت ز زً جستتشةب حة     ول   جم   ودستت  قمح  نةم 

 اسبف فل ا ووع عي زر زقامئار لف أ مقل زق ل(.

عاماً، شاهد عيان وأحد األعيان االجتماعيين بحي الزهور،    40لغ من العمر  يب  –محمد محمد عثمان  
 أفادنا بقوله:

  حشف زق شف وزخخ  ودشنم زقستتدنل و ا   قلقاتت  زقايتتدزئل حقذزئ  زقةدفاشب وأستتل ب  
ققشلب وطلقيم علشنم جةمعمر زقة التب زقةستل ب زق محاب ق  مق  زقادوزن زقستادي ع وقدلدن 

لب   فتمق ل لا وف حطتمحاتا زقةتدرل وزديدتملتا حتمقستتتدتمن زقةتدرششف ع  حتمققاتتت  حتدون أ   
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وزستتت ة ز زً قيذه زق  زئف وزقةامرم  تم  زقة التب حيطاي قاذ تذزئ  عيتتتدزئشب فل ستتتمعمر 
( لتدرششف حشنيف 4زقااتتت  زحوقح لف ود  زحدتد فتأستتتل ر عف وتد  ل ل   ل وعتب حةق تل  

ل إاتتتمفب إقح لم زق قا زققاتتت  لف أاتتت ز  ( آخ وف أغلبيف أطلم20طللشف وج ح ددزقل  
 ويلم  حمحعشمن زقةدرشب ولة لدمر زقةدرششف(.

 

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 4 2  2 القتلى 

 20 2  18 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
     

 1    1 تدمير

  1 1 2  تضرر
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 اإلنساني الدولي:وصف االنتهاك وفقًا للقانون 

زقةنطقتب زق ل اف  ا قشقتمر لشتدزرشتب قةا فتب    زقة نل زققتمردرل زطلع علح زقدزتاتب وأج ي
دل ستدنل لا وف لدرشب وأن زقةدمن زقةست يدف عبم   عف  ن زقةنطقب  أزست يدزفيم ووجدرم  

وال ادجد أ  أ دزف ع حقذزئ  زقةدفاشب  حمديدملا حمقستتتدمن واف تاتتتلا حاتتتد   عيتتتدزئشب
عستتتد وتب فل التب زقةنطقتب زحل  زقتذ  ومنتد أن لتم تتملت  حتا تدزر زق  تمق   د زستتت يتدزف 

واتمتتف علشيتم زققتمردن زقتدوقلع وخ تتمً ل اةتد قلةتدرششف وزقةنيتتتتدر زقةتدرشتب و ل ج زئف  
زستتت ة ز  زقستتتاديوتب   ول  يقلةبتميئ وزققشف زق ل أجةات  علشيتم زقة  ةاتمر زقة   تتت  .  

وةب حيتاب ا تمف إقح ل ت ل وزست يدزف زحطلمل وزقنستمء وزقةدرششف لم  د إال ج وا مقليم ف
ولستتةع زقة  ةع زقدوقل زقذ  لم أي   ادبيم ألم  ل و زق  مق  زقستتادي لم دزل زق  زئف زق ل  

دزل بتتمل مً إدزء  ذه زق  زئف زق ل وندي قيم جبشف ز رستتمرشب وزق ل ستت يتتدل فل زقةستت قبل  
  زقة  ةع زقتدوقل ويفتمعتا عف زق قدي وزق  وتمر حتل ستتت ددن  تذه زقق وتف عقبتب ألتم  ادتما

 زق  زئف سدزح  يوقشب فل زقادوزن علح زقة  ةامر وزقدول.

 توصيات المركز:

  زقة نل زققمردرل قل قدي وزق نةشب ودعد جةشع لنفةمر زقة  ةع زقةدرل وزقةنفةمر
زقدوقشب وخادبمً لنفةمر زحلف زقة  د  إقح ا ةل لسئدقشمايم زحخاتشب وز رسمرشب  
 ا مه لم و ادبا طش زن زق  مق  زقسادي  لف ج زئف ح   زقبي وب و ز رسمرشب جةام.

 زحلف إقح زق لمظ علح لم ابقح لف سةا يم وس عب    نةم ودعد زحلف زقة  د  ول لس
ح     زق  زئف  ز ادمع  لف  وزق د  زقشةنل  زقد   رلو   ووت   زق  ع  علح وت   زقاةل 

 أطلمل ورسمء زقشةف. 
  وودعد إقح س عب إ سمل ق من ا قش  يوقشب قل  قش  فل  ذه زق  وةب وغش  م واقدوف

 ل ادبشيم قلق مء زقدوقل.
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

رد    زقاة  زقند  زالستتتتتتتتتف   
لدمن   زقة مففب  زقةدو وب زالر يمك 

 ام وخ زقدزتاب  زقدزتاب 

   2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ت شل  13 طلل عبد زق دةف ودس  قمح  دشد   1 

   2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ت شل  17 طلل جمح  عبد ز  و شح عبد ز   2

   2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ت شل  23 ان  سملل و شح ل ةد أدةد  3

   2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ت شل  20 ان  لنش  عة  علل عدشش  4

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين 
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

رد    زقاة  زقند  زالستتتتتتتتتف   
لدمن   زقة مففب  زقةدو وب زالر يمك 

 ام وخ زقدزتاب  زقدزتاب 

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  10 طلل سلشةمن سمقف جمح  عة    1

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج و ب  9 طللب  لد   و شح زح يمل خمقد  2

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  9 طلل عبد ز  سمقف جمح  عة   3

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  16 طلل  زلل ربشل أدةد ودس   4

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  11 طلل دةدي أحد حد  بدو   5

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج و ب 10 طللب  دنمن أحد حد  بدو   6

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  13 طلل عبد زققمي  ل ةد علل دشد   7

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  13 طلل عبد زقةلب إح ز شف علل   8

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  15 طلل عبده سمقف جمح  عة   9

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  10 طلل بمقح جمح  عبشد أدةد  10

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  15 طلل حسم  علل ل ةد دسف ساشد  11

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  14 طلل ودس  ل ةد لناد   با  12

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  12 طلل إح ز شف ودس  قمح  دشد   13

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  10 طلل عميل أدةد و شح دسف  14

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  12 طلل غسمن ل ةد سمقف يدلمن  15

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  10 طلل عاء عبدز  بمقح دود 16

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  9 طلل  جمئل أحد حد  عبد ز  و شح  17

 2020لمود  31 زقل د  دل  زق دود   زق مقل  ج وح  11 طلل ل ةد جمح  سمقف   18

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  25 ان  ربشل ل ةد دسشف أدةد دةشده  19

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ج وح  20 ان  أل د ل ةد جمح   20
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 المدنيين   الجرحى صور بعض الضحايا من  
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 م 2020مايو    31األحد   دة. محافظة الحدي  –مديرية الحالي    –منطقة حي الزهور   قصف منازل وممتلكات المواطنين
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 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

رد    رد  زقةنيأ  زسف بمدف زقةنيأ    
لدمن   زقة مففب  زقةدو وب زق    

 ام وخ زقدزتاب  زقدزتاب 

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ا     لنلل  أسملا أدةد راةمن  1

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ا     لس د  لس د حال  2

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ادلش   خلزن لشمه  خلزن لشمه امحع قةس د حال  3

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ا     ل دل ني حمء  ل دل ني حمء زق ل  4

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ا     حقمقب  ودس  قمح  دشد   5

 2020لمود  31 دل زقل د   زق دود   زق مقل  ا     حقمقب ي ف يزووي زقسملد   6

 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  
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