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      ملخص:

 3:00الساعة الـ عندشن طريان األباتشي التابع للتحالف السعودي هجومًا جويًا باألسلحة الرشاشة 

ــوح األملــد ا وا ــ   ــأ أعبعــة بــواع) ت ــ   2018أغســ    19عصــر ي ( صــدادأ أانــاا مــما لت   44ح عل

أعماهل  يف صدد األمساك ببالة جميرة كتامه التابعة  ديرية ا دناا مبحا ظة احلديدة، أسفر ال صف 

صـدادأ بععجوبـة كمـا دمـر  (17( آخرين  جنـاة  12( صدادأ بتدالً بدن   طف   جرح  15عن س وط  

ازالوا ملـ  كتابـة هـاا الت ريـر يف عـداد ا ف ـودين لعـدح مـال صف بواعهب  األعبعة، الصـدادين ال تلـأ 

 .عثوع علد  ال
 

         الواقعة:       تفاصيل 

ح أبلعـ  طـاترتن عـوب أباتشـي مـن 2018أغس    19عصر يوح األملد ا وا    3:00عند الساعة الـ

ابعة للتحالف السعودي ا تواجدة مبداه البحر األمحر ببالـة سـامل  احلديـدة إملدى الباعجات احلربدة الت

( صدادأ كاعوا ي ومـون بعمل ـ  44 شن  هجومًا جويًا باألسلحة الرشاشة علأ أعبعة بواع) علأ متن ا  

بصدد األمساك ببالـة جميـرة كتامـه التابعـة  ديريـة ا دنـاا مبحا ظـة احلديـدة، خلـف ال صـف جر ـة 

مت إسـعا    إ  تلفـة ( آخـرين بصصـابات خ12( صدادأ بتلـأ بدـن   طفـ   جـرح  15بس وط  مر عة 

( 17ا ستشفأ بعد مكوا   طدلة اللد  مل  صـباح للدـوح التـاس اسـت اب الصـدادين النـاجن  عـدده   

الوا ازمـصدادأ من إع اذ ملداة اجلرملأ  اإلحباع هب  جـراا تـدمري بـواعهب  األعبعـة، الصـدادين ال تلـأ 

ــالتواد   يف عــداد ا ف ــودين حبســا إ ــادات النــاجن للمركــم ال ــاعوم للح ــو   التنمدــة أانــاا بدامــه ب

 ا ددام للوابعة. التح د  

 

                 إفادات شهود عيان

                                        عامد،، حدددد الدددياجليل اارددن الددديل اعددت دف       03                  ، يبلددم مدل ال  ددر  د                 عبدد  عدد يد قاعدد ع دد

                  ك، حعدد    م مست دد ن                               السدد يجلو م دد  ل  دلددة اادداياجل اا ددا                     طددناا ااتاي ددت للت ددال  

                                               حجرينا م ه مقاتلة ميدانية عل الياق ة مقال لنا: م       الثي ة 

أعا أماعس الصدد منا أكثر من عشر سنوات  أ  ر من خالله مت لبات العدش  احلداة س  لعـاتل  

بصـدد األمسـاك تفاجععـا عنـدما   أاناا ما كن  أعا  ع ابي الصدادين علأ منت أملد بواع) الصـدد ع ـوح

شاهدعا طاترتن عوب أباتشـي تابعـة للتحـالف السـعودي عنـدما أبلعـ  مـن باعجـة ملربدـة متواجـدة ببالـة 
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 اع ل ــ  ال ــاترتن األباتشــي روعــا، ع عنــا  جميــرة زبــر ال ريبــة مــن جميــرة كتامــه الــ  كنــا ببالت ــا

ا حيل ـون بال ـاترتن علـأ رـو مـنوفن  وبنـا أيدينا  بمنا بصعالح ال داعين  مسـاعدي   الـاين كـاعو

شـاهدعا الرشاشـات عنـدما صـوهبا  عـامباشرة  كنا ع ول هل  بععنا صدادين  أصـر ا علـأ اطع ـال  رو

واععا عدة بواع) علد ـا صـدادين جب يتواجدال داعين روعا  أطل وا  اب  من الرصاص ملتمًا علدنا كان 

ة صدادين علأ باع) مملوك للصداد حيىي حممد ملسن عبـدل آخرين ت ا معا رو مداه البحر كنا عشر

بصصــابات ( آخــرين 3أعــا   ( 4أ جثــث    جــرح  ازالوا مف ــودين ي يعثــر ا علــمــ( بتلــأ 4ســ م منــا  

( صـدادين عنـدما شـعرت بالـدماا تن مـر مـن أمـاكن إصـاباع عاديـ  علـأ أملـد 2ختلفة  جنأ مننـا  

مل  ساعة متعخرة من اللدـ  استندت  اعتظرت علده ستدكي بال شيااتي  ع ابي الناجن  ساعدم بصع

  أسعفوعا إ  ا ستشفأ. ا من ا ن علأ االاة بواع)  أخا عا جا

 

                                          حدد الدياجليل الديل جنيا مل القد  مشا د علن   ،     عام،    43                                اترا ي  علت ييع ، يبلم مل ال  ر 

                            ، قاتلنا  محتدث  لينا قاعالً:        الياق ة 

عوب  اترتن بالساعة الثالثة عصر يوح األملد تفاجععا  عص اد األمساك  عندمنا االاة أياح  رن 

هجومًا  ملشدًا باألسلحة الرشاشة علدنا كنـ  علـأ مـنت  هي ت وح بشن أباتشي تابعة للتحالف السعودي 

ى ملدئـة  كـان هنـاك إ  جواععـا االاـة بـواع) صـدد أخـرصدادين  9باع) حيىي حممد ملسن عبدل مع 

بالصــدادين األبريــاا ي ومــون بعمل ــ  يف صــدد األمســاك ســ م منــا العديــد مــن ال تلــأ بفمعــا إ  مدــاه 

لبحـر جرملـ  بصصـابة طفدفـة اسـتمري  يف السـباملة كنـ  أمسـع أعـن اجلرملـأ لعندما بفـمت   ،البحر

ع  احلدـاة غربـًا ععين سـع ابـ ر كان حمفو ًا بنا كن  أعت د ماذا أعم ؟  اخلأدعي ي أكن ستغاات    ا

ــواع)  ــا أملــد ال  ــه جــدت شــيا مــن ب اي ــ  أشــاهد   تشــبث  ب ــين كن للنجــاة مــن الغــر  إىلــا ة إ  أع

النريان علـأ  تستمر بصطال  يف أجواا ا كان حتومان  مازال ال اترتن األباتشي بعد اعتكاهبا للجر ة 

 ن كاعوا يناد ن علـأ النـاجن يف ساعة متعخرة من اللد  جاا باع) علده من ابد جنأ  ك  من تشاهده 

 اجلرملــأ  بعــد عثــوعه  علــيل محلــوم علــأ مــنت أملــد بــواع) اإلع ــاذ مــع عــدد مــن اجلرملــأ  النــاجن 

تلــس ســوى شــبكات صــدد األمســاك  أغايــة منســامل  احلديــدة، كنــا صــدادين  دعنــا ط  إ  أ صــلوعا 

 خفدفة  مداه شر).
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               نتائج الواقعة:

  الض ايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 15 14  1 القتلن

 12 12   ااردن

 املن آت املدنية:

 
 

 4 يدمن

 

 

 

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

احل د ـة  تبـن أن طـريان األباتشـي حت د ـات مدداعدـة  عر ـة  ا ركم ال اعوم اطلع علأ الوابعـة  أجـرى

ــابع للتحــالف الســعودي بــد شــن هجومــًا  ــأ أشــواص مــدعدن مــن شــرحية الت جويــًا ب ري ــة عمديــة عل

الصــدادين كــاعوا يف عمللــة اصــ داده  للمســاك ببالــة جميــرة كتامــه با دــاه اإلبلدمدــة للــدمن علــأ مــنت 

 أعبعة بواع) صدد ت لددية أسفر عن اهلجوح ا جمعة ا ر عة ال  تنا لناها يف ت ريرعا هاا.

حيظر ال اعون الد س اإلعسام ال ت  العمد أ  ال داح عمدأ بصملداث معاعـاة شـديدة أ  إصـابات خ ـرية 

باجلس  أ  بالصحة  إحلا  تدمري  اسع الن ا  با متلكات  كالس تعمـد هجمـات ىلـد السـكان ا ـدعدن 

ل ـة للشـواص  حتظر هجمـات الـرد ىلـد السـكان ا ـدعدن  يـو ر ال ـاعون الـد س اإلعسـام محايـة م 

ــة  تســتند هــاه احلمايــة الد لدــة مــن خــالل ا بــادل الرتدســدة لل ــاعون الــد س  ا ــدعدن  األعدــان ا دعد

اإلعســام كمبــدأ التمددــم بــن األشــواص ا ــدعدن  ا  ــاتلن  األعدــان ا دعدــة  ا وابــع العســكرية  يشــك  

الد لدــة الــواعدة يف اتفابدــات جندــف األعبــع خــر  أ  اعت ــاك هــاه ا بــادل اإلعســاعدة  احلمايــة ال اعوعدــة 

 بر توكوطهتا األ ل  الثام  الـ  تشـك  مبجموع ـا ال ـاعون الـد س اإلعسـام جر ـة ملـر) حبسـا مـا 

من النظاح األساسـي إلعشـاا ا حكمـة اجلناتدـة الد لدـة  هـو الوصـف ال ـاعوم هلـاه  8عص  علده ا ادة 

 .يغ د ا ت ريرعا هااالوابعة ال  
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               توصيات المركز:

  ا ركـــم ال ـــاعوم للح ـــو   التنمدـــة يـــدعو  دـــع منظمـــات ا جتمـــع ا ـــدم  ا نظمـــات الد لدـــة

 خصوصًا منظمات األمـ  ا تحـدة إ  حتمـ  مسـئولداهتا األخالبدـة  اإلعسـاعدة  ـاه مـا يرتكبـه 

 السعودي من جرات  حب  البشرية   اإلعساعدة  عا. التحالفطريان 

 ا تحدة  جمل  األمن إ  احلفاظ علأ ما تب أ من مسعت ا  سرعة العم  علـأ كما يدعو األم  

  بف احلر)   بف عميف الدح الدمين  احلد من اعتكا) اجلرات  حب  أطفال  عساا الدمن.

  يدعو إ  سرعة إعسال جلان حت د  د لدة للتح د  يف هاه اجلر ـة  غريهـا  ت ـدر مرتكبد ـا 

 لل ضاا الد س.
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 (1مل ق  ق  )

 ح اء متيانات الض ايا القتلن مل املدنيني 

 ال  ر النيع االع  م
نيع 

 االنت اك
 مكاا الياق ة امل افظة املديرية

يا يخ 

 اعت داف  

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  25 ذكر جندا ابراهد  عفده 1

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  12 طف  علي سلدمان سلدمان عفده 2

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  20 ذكر عباس حممد أمحد عفده 0

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  25 ذكر عاصر يوسف عفده 4

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  35 ذكر ابراهد  حممد عفده 5

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر  دص  ااب  ساي 6

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر حممد علي باتد باس  7

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر خالد ابراهد  باس  8

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر حممد عبده أمحد ب دنوا 9

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  40 ذكر أمحد أمحد هايشه 13

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد  25 ذكر حممد أمحد هايشه 11

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر حممد أمحد عبده محدده 12

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر مرشد عاشد يوسف هايشه 10

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر بشري غ الا باس  محدد 14

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا بتد   ذكر أمحد ابراهد  باس  محدد 15
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 (2مل ق  ق  )

 ح اء متيانات الض ايا ااردن مل املدنيني 

 النيع االع  م
نيع 

 االنت اك
 مكاا الياق ة امل افظة املديرية

يا يخ 

 اعت داف  

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر عبده سعدد باتد عفده 1

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر ااب  سعدد باتد عفده 2

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر ابراهد  علي يوسف 0

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر حممد سلدمان ابراهد  4

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر عبده أمحد ااب  هايشه 5

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر عادع حممد عبده 6

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر علي حممد عبده 7

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر ابراهد  علي عراعه 8

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر أمحد علي كركري 9

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر صابر علي عثمان 13

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر ملسن سعدد صاحل م دس 11

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا جريح ذكر علي سعدد صاحل م دس 12

 

  

http://www.facebook.com/lcrdyemen
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https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
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 (0املل ق  ق  )

 املدمرة ماملتضر ةاملن آت املدنية ح اء متيانات 

 اع  اادب املن أة م
نيع 

 املن أة

نيع 

 الضر 
 يا يخ اعت داف   مكاا الياق ة امل افظة املديرية

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا تدمري باع) صدد حيىي حممد ملسن عبدل 1

 2018أغس    19 جميرة كتامهببالة  احلديدة ا دناا تدمري باع) صدد عبده أمحد ااب  هايشه 2

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا تدمري باع) صدد ماجد سعدد صاحل م دس 0

 2018أغس    19 ببالة جميرة كتامه احلديدة ا دناا تدمري باع) صدد أمحد أمحد ااب  هايشه 4
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