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 تقرير نزول ميداني إلى حجز مباحث الشرطة العسكرية الذي تم قصفه بالطائرات الحربية 

 )المبنى المخصص لحجز االسرى( 

   

 األربعاء  اليوم

 م13/12/2017  تاريخ

 الساعة العاشرة صباحًاالنزول الميداني لفريق مؤسسة السجين الوطنية   الزمن

 هبرة شارع مأرب –ائن في أمانة العاصمة صنعاء مديرية شعوب الك معسكر الشرطة العسكرية  المكان

اعضاء 
 الفريق

مؤسسة 
السجين 
 الوطنية

 شرف الدين ـ مدير الشئون القانونية بمؤسسة السجين عبد الملكـ 1 

 غمدان الشوكاني ـ المسئول اإلعالمي بالمؤسسة ـ 2

 الزبيب ـ ناشط حقوقي عبد الرحمن -3

   تطوع في فريق العون القضائيممحامي  الشريف ــ محمد 4

 ةصالخ
ريرقتلا  

 ثحابم نجس ىلا يناديملا لوزنلاب يقوقح قيرفل ةينطولا نيجسلا ةسسؤم ءانمأ سلجم نم فيلكتب
 ام ىلع عالطالل ءاعنص ةمصاعلا ةنامأب ةيركسعلا ةطرشلا ركسعم يف عقاولا ةيركسعلا ةطرشال
 ىلا ةفاضإلاب ةريبك ةيدام رارضأو ىحرجو ىلتق نم فلاحتلا لود لبق نم مةيثاأل تاراغلا هتفلخ
 لود لبق نم ىنبملا فصق انل نيبت ثحابملا نجس ىلا انلوزن ءانثاو ىنبملل ةرواجملا نكاسملا رثأت
 رفسأ دقو م13/12/2017 :قفاوملا ءاعبرألا موي نم احابص 12:20 ةعاسلا مامت يف كلذو فلاحتلا

 اريسأ (80) حرجو ريسأ (34) لتقم ىلا تدوأ ةيوج تاراغ عبسب ىنبملا فادهتسا نع فصقلا

 ةينكسلا ءايحألا ضرعتو هل ةرواجملا ينابمال ررضتو امامت نجسلا ىنبم فلت ىلا ةفاضإلاب
 يذلاو اإلنساني يلودلا نوناقال عم ىفانتي لمع يمارجإلا لمعلا اذه ربتعيو ةغلاب رارضإل ةرواجملا
 .نييندملا فادهتسا مدعو بورحلا ىرسا ةيامحو زاجتحالا نكامأ فادهتسا مرجي

المشاهد 
التي تم 
الوقوف 
 عليها 

 

بناء على معلومات وردت إلى مؤسسة السجين الوطنية بخصوص استهداف حجز مباحث الشرطة  
والذي كان مخصص الحتجاز األسرى الساعة الثانية عشرة والنصف فجرا  األربعاءيوم العسكرية 

فريق من قبل أمين عام المؤسسة األستاذ يحيى علي الحباري لتكليف قبل إجراء عملية التبادل فقد تم 
رصد وتوثيق الواقعة للنزول الميداني إلى مكان القصف لحقوقي من متطوعي المؤسسة وموظفيها 
 ومن خالل النزول الميداني شاهدنا اآلتي: 

شمال أقصى الوالواقع مكون من دورين وبدروم ال شبه كامل لمبنى حجز االسرىتدمير   .1
حفرة  ..ثالث حفر آلثار انفجار صواريخباإلضافة إلى الغربي لسور الشرطة العسكرية 

جوار جامع الشرطة العسكرية، والحفرة الثانية في وسط ميدان الشرطة العسكرية، والحفرة 
الثالثة جوار السور الشرقي للشرطة العسكرية، وداخل الحفر وجوارها دماء وأشالء لبعض 

اهدنا تدمير كامل لمبنى المستوصف الكائن في الجهة الشرقية من المعسكر األسرى، كما ش
 مع تدمير السور المجاور له.

، متفحمة . سيارتين من نوع سوزوكيالقصف.بجانب المبنى جراء  دمرت ثالث سيارات  .2
 .متضررة والثالثة هايلوكس غمارتين

  باآلتي:تم اللقاء مع القائمين على الحجز وافادوا   .3
االسرى بادل ت اتوالتحفظ على االسرى تمهيدا إلجراء عملي الحتجازتخصيص المبنى تم  .أ

 منذ حوالي شهرين. األحمرباالتفاق مع اللجنة الدولية للصليب 
الساعة الثانية عشرة  األربعاءيوم  تم استهداف المبنى بغارات صاروخية من قبل الطيران .ب

 ( أسير.170كان يضم )و فجرًا،وحتى الساعة الثانية  والنصف لياًل
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االستهداف كان من قبل الطائرات بشكل مباشر للمبنى وباألخص البدروم مكان االحتجاز،  .ت
تم مالحقة االسرى اثناء فرارهم الى ميدان المعسكر والسور الشرقي جوار  وأيضا

 المستوصف استهدافهم بالصواريخ.
اللجنة الدولية للصليب  تخصيص المبنى الحتجاز والتحفظ على االسرى باالتفاق مع تم .ث

قبل  أسريعنها اثناء تدشين المبنى وكانت اخر عملية تبادل  ينحيث حضر ممثل األحمر
ومواكبتها  األحمرالدولية للصليب عنهم بحضور اللجنة  أفرجاسير  63عددهم  أسبوعحوالي 

الدولية منذ خروج االسرى وحتى ايصالهم الى نقطة التبادل )تم االتفاق مع اللجنة  لألسرى
ان يتم تجميع االسرى في هذا المبنى من جميع المحافظات للتحفظ عليهم قبل  األحمرللصليب 

 التبادل(. اتعملي
 

عشرة  حادية( الذين تم انتشال جثثهم حتى الساعة ال34من المختصين ان القتلى ) اإلفادةتم  .ج

تراكم الصبيات لم يستطع المسعفون انتشالها ل األنقاضظهرا وما زالت هناك جثث تحت 
حرجة وتم نقلهم الى المستشفيات  إصاباتهم( جريح 80والحديد والحجار، باإلضافة الى )

 للعالج.
 تم انتشال الجثث من المواقع التالية: .ح
( عاما كان 15( صغار السن من عمر )9( جثة نتيجة االستهداف المباشر منهم )13) -1

 لمستهدف وتم استهدافهم بشكل مباشر.مخصص لهم غرفة مستقلة في الطابق الثاني للمبنى ا
( جثة متناثرة في ميدان الشرطة العسكرية في الجهة الشمالية شرق المبنى المستهدف 17) -2

 وحتى جوار السور الشرقي.
ممن كان يحاول الفرار من القصف الى خارج اسوار الشرطة العسكرية ( جثث تناثرت 4) -3

 جوار السور واستهدفوا بشكل مباشر.
 قصف من قبل الطائرات حوالي الساعة الثانية عشر والنصف لياًل: ز. بدأ ال

 كانت مباشرة نحو بدروم المبنى من جهة شرق المبنى. األولى:الضربة  -
 بصاروخ اخترق سقف المبنى واستقر في البدروم ولم ينفجر. الثانية:الضربة  -
سرى الفارين من مبنى الحجز بعد في وسط الميدان استهدف االصاروخ  الثالثة:الضربة  -

الضربات السابقة الذي حالو الفرار نحو السور الشرقي وتم استهدافهم بشكل مباشر وتناثرت 
 ( متر تقريبا.5( متر وعمقها )7قطر الحفرة حوالي )

صاروخين استهدفا بشكل مباشرة الواجهة الجنوبية للمبنى ودمر  والخامسة: الضربة الرابعة -
 ثاني الذي كان يضم االسرى صغار السن وتناثرت اشالءهم جميعا.الطابق ال

صاروخ استهدف الفارين من االسرى نحو الجهة الغربية جوار جامع السادسة:  الضربة -
 ( متر.5( متر وعرضها )7حفرة في الميدان قطرها ) حدثاوالشرطة العسكرية 

وصلوا الى السور الغربي وحالوا  صاروخ استهدف الفارين من االسرى الذي بعة:الضربة السا -
تسلق السور للفرار وضربتهم الطائرة بصاروخ الى جوار السور مباشرة وتناثرت جثث االسرى 

من  أخرىالى خارج السور مع تهدمه واحدثت فتحة كبيرة في السور هرب منها مجموعة 
من قبل ليهم االسرى نحو الحارات المجاورة وتم القبض عليهم من قبل األهالي والتحفظ ع

قد تم االتفاق مع اللجنة  كان  من قبل القائمين على الحجز بأنه اإلفادةتم  كما، األمنية األجهزة
( اسير مع الطرف االخر 13تبادل صفقة تبادل اسرى لعدد ) إتمامعلى  األحمرالدولية للصليب 

ومالحقة االسرى خالل هذين اليومين وتفاجئنا بحدوث القصف من الطيران على المبنى مباشرة 
 الفارين من المبنى جراء القصف لتصفيتهم.

واحدة جسد كامل  ،انتشال جثتين منهاالجثث  بانتشالشاهدنا استمرار قيام المسعفين  -4
إعاقة انتشال سببت  جزء من الرأس ونصف جثة، مع استمرار تحليق الطيران واألخرى

 الجثث.
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 عدد من االسرى بعد قصف المبنى.متناثرة في ميدان المعسكر حيث فر  أشالءشاهدنا  -5
 شاهدنا بقايا جثة في مبنى المستوصف شرق مبنى معسكر الشرطة العسكرية. -6
 شاهدنا بقايا مالبس متناثرة وفرش خارج المبنى وفي ميدان المعسكر. -7
 شاهدنا صاروخ لم ينفجر في بدروم مبنى الحجز. -8
 لمختصة.ا األمنية األجهزةشاهدنا عدم تحريز مسرح الجريمة من قبل  -9

 .في مكان الواقعة شاهدنا فريق ميداني للمفوضية السامية لحقوق االنسان -10
 .شاهدنا سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة لتجميع االشالء والجثث -11
بشكل كبير وسمعنا من شهود عيان شاهدنا المنازل المجاورة لمبنى الحجز متضررة  -12

 وجرحى من ساكني المنازل. إصاباتوقوع 
فوتغراف كان الواقعة فريق اعالمي بكاميرات تابعين لوكالة رويترز )شاهدنا في م -13

 الفرنسية.فيديو( ووكالة الصحافة  –

 التوصيات  
 
 

       م

1- 
صريح للقانون الدولي  وانتهاك اإلنسانيةجريمة حرب ضد  باعتبارهإدانة واستنكار هذا العمل االجرامي 

    اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب. اإلنساني وخصوصا االتفاقية الثالثة من

2-  
الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة وإحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية 

  الدولية.

3- 
القانونية الالزمة لمعاقبة  اإلجراءات واتخاذمناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلدانة هذه الجريمة 

    كبيها والتعويض وضمان عدم تكرارها.مرت

4 
منشآت محمية وفقا للقانون  باعتبارهاالمطالبة بتحييد السجون وأماكن االحتجاز من أي استهداف عسكري 

 .اإلنسانيالدولي 
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 التقرير المصور

 

( الضربة الثانية لم ينفجر الصاروخ2صورة رقم )  

 

استهدفت البدروم في  ألولىا( الضربة 1صورة رقم)

 المبنى مباشرة
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( الضربة الرابعة والخامسة استهدفت 4صورة رقم )  

 الطابق الثاني من المبنى 

 

( الضربة الثالثة استهدفت الفارين في 3صورة رقم)

)شرق المبنى(  الميدان  

 

 

( الضربة السابعة استهدفت الفارين الى 6صورة رقم )

 السور الشرقي

 

( الضربة السادسة استهدفت الفارين الى 5قم )صورة ر

 الميدان )جنوب غرب المبنى(
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( احدى الجثث التي لم يتبقى منها إال 8صورة رقم )

 جزء من الرأس انتشلت من المبنى

 

( احدى الجثث التي تم انتشالها من المبنى7صورة رقم )  

 

 

 

 

حي )تحتوي على ادوية ( غرفة الص10صورة رقم )

في المبنى المستهدف( أوليةواسعافات   

 

جثة احد الفارين جوار السور  أشالء( 9صورة رقم )

 الشرقي



 

7 
 

 

 

( منازل مواطنين متضررة من القصف12صورة رقم )  

 

( سيارات خارج المبنى المستهدف دمرت11صورة رقم )  

 


