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      ملخص:

الساعة الواحدة بعد ظهر يوو  اححود ااوا و   عندشنت طائرة حربية للتحالف السعودي غارة جوية 

مبديريوة    استهد ت مزنل قائود حسوح حرووري النوائح ب ريوة ااع وة  ععلوة العطوح2018أغسطس  26

حإصوابة بنيل ااري حما ظة حرة، أسعرت عح تودمري ااوزنل حاحتوراث أهاهوق حسو و  طعول ريوية قتوي   

 بس الريعي.أمق بإصابات بالغة أسععها متطوعني إىل مشعى ع

أب احسوورة نووا  قوود ق ووى  بووق جوورال اععرووار قنبلووة عن وديووة أل تهووا طووائرات التحووالف السووعودي 

 .خ ل رعيق ل طعا  أغنامهم قبل عا  ت ريبًا حسب رحايات شهود العيا  مح أبنال اانط ة

         الواقعة:       تفاصيل 

طووائرة حربيووة   قصووعت 2018أغسووطس  26عنوود السوواعة الواحوودة بعوود ظهوور يووو  اححوود ااوا وو  

للتحالف السعودي صارحخًا  تانًا علوى موزنل قائود حسوح حرووري ب ريوة ااع وة  ععلوة العطوح مبديريوة 

حما ظة حروة، أسوعر عوح م تول الطعول الريوية م ودر قائود حسوح حرووري يبلو  ع ور  سونة بنيل ااري 

بالغوة   رأسوها  عاموًا بإصوابات 55أمق مسرية أمحد هادي الغوا ري البالغوة موح الع ور حإصابة حعصف 

حأ ووال متعرقووة مووح جسوودها أسووععها احهوواع إىل مستشووعى عووبس الريعووي ن ووا دموور ال صووف مووزن م 

 حأحرث أهاههم.

حبسب رحايات شهود العيا  لل رنع ال اعوين للح وث حالتن ية أهنال توهي وة للررةوة أ وادحا بوب  أب 

 ارث احلياة جورال اععروار قنبلوة عن وديوة ع ور عامًا قد  50احسرة قائد حسح حروري البال  مح الع ر 

 عليها ببحد مراعي احغنا  باانط ة قبل عا  اععررت  يق ال نبلة العن ودية حس ط قتي  .

 

                 إفادات شهود عيان

                           يدا  مددن ع دان املنطقددة هابيندداو             لامدد   هددا د ل    82              ي يد  مددن الع در                          خالدد ليددب ل ددو عبدد، ل ددد  

                  وحتدث إلينا هائالً:

السوواعة الواحوودة بعوود حعنوود للطووريا  احلوورت للتحووالف السووعودي   أجوووال اانط ووة  ًامسعنووا يلي وو

ار الن يوف ترتعوة بومنا  الغارة  رأيت احدخنوة حالغ شاهدحخرجت مح اازنل بدحي الغارة الظهر شعرعا 

عًا قوود مووح مووزنل قائوود حسووح حروووري الووهي ناعووت تسووننق أسوورتق هرعنووا إىل اانووا  حجوودعا طعوو   ريووي

ف جورال إصوابتها بشوظايا الغوارة اغتالت برالتق الغارة الوحشية حإىل جاعبق ع رعا على حالدتق حهوي توزن
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زالت على قيد احلياة ق نا حب لها حع لناهوا إىل مشوعى عوبس الريعوي ااوزنل ااسوتهدف أصوب   امناعت 

 أهرًا بعد عني.

                            سكا  املنطقة وعحد جدريا  اسسدر                          لام   ها د ليا  آخر من    44                         بكري ل دو عب، ل د   ل رو 

                          املنك،بة هابيناو وها  لنا:

تسوونح أسوورة قائوود حسووح حروووري نغريهووا مووح احسوور الع وورية   اانط ووة مبووزنل بسوويط مبوو  مووح 

ال ش حناعت قبل عا  ت ريبًا قد   دت أب احسورة حمعيلهوا الوحيود قائود حسوح حرووري الوهي اععرورت 

حلورت للتحوالف السوعودي قود أل اهوا علوى اانط وة حبواحخ  ااوعار   يق قنبلة عن ودية نوا  الطوريا  ا

حأمانح الرعي بعد أ  ع ر عليها حهو ي و  برعي قطعا  أغنوامهم الوت تشونل ااصودر احساسوي للعويش 

حاحلياة حرغم الوية البوائس الوهي نابدتوق احسورة ناعوت طوائرة حربيوة للتحوالف السوعودي قود رصودت 

السواعة الواحودة  عنودححد صوارخيها اجلوية العتانة حيث قامت طائرة حربية  مزن م ااتواية هد ًا

بعد ظهر يو  اححد ب صف صارحخ على مزن م أسعر عح س و  طعل ريية مل يتعود عاموق ال واين موح 

زالوت ض وة  اموحالدتق ع رعا عليق ج ة هامدة ن ا جرحت حالدتق جبورح  بالغوة حأسوععناها إىل ااشوعى 

حوال ااهلهوا للشوعال موزن م أصوب  اطو ال  موح  مح احسرة ااننوبوة سووا اح    بية مل يب َللعناية الط

 الرنا  حأهاههم أحرقتق الغارة بالنامل.

               نتائج الواقعة:

  الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجان

 1   1 القتيى

 1  1  اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تدمري
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                              وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:            وصف االنتهاك 

اانط وة الوت ا اسوتهدا ها ححجودعا ي ي وات ميداعيوة اعر وة  اارنع ال اعوين اطلة على الواقعة حأجرا

حال توجوود أي أهووداف عسوونرية   تلوو   مووزنل موودينمدعيووة حأ  اانووا  ااسووتهدف عبووارة عووح   اانط ووة أ

التحالف هو اسوتهداف متع ود لل ودعيني حاانشوملت اادعيوة  اانط ة احمر الهي يؤند أ  ما قامت بق قوات

يعاقووب عليهووا ال وواعو  الوودحع، حخرقووًا لل بوواد  حال وويم الووت أاعووت عليهووا اارت عووات حهووي جوورائم 

است رار السعودية حيالعها   قتل حاستهداف احطعوال حالنسوال حااودعيني موا هوو إال  حجمردااتح رة. 

حمسو ة اارت وة أا رتنبهوا أموا  موري التحوالف السوعوديرائم الت  ما زال جرةة بشعة ت اف إىل اجل

الدحع الهي ما زال صامتًا إزال هه  اجلرائم الت يندا  ا جبني اإلعساعية حالت ستشنل   ااسوت بل 

ال ريب ع بة أما  تناتف اارت ة الدحع حد اعق عح احل وث حاحلريات بل ستنو  هه  اجلرائم سوواب  

 ية   العدحا  على اارت عات حالدحل.دحل

 

               توصيات المركز:

  اارنوووع ال ووواعوين للح ووووث حالتن يوووة يووودعو ايوووة منظ وووات اارت وووة ااووودين حاانظ وووات الدحليوووة

حخصوصًا منظ ات احموم ااتحودة إىل ي ول مسواولياألا احخ قيوة حاإلعسواعية  وا  موا يرتنبوق 

 السعودي مح جرائم حب  البشرية ح اإلعساعية اعا. التحالفطريا  

 احمح إىل احلعاظ على ما تب ى مح مسعتها حسرعة الع ل علوى  ن ا يدعو احمم ااتحدة حجملس

 حقف احلرب ححقف ععيف الد  الي   حاحلد مح ارتناب اجلرائم حب  أطعال حعسال الي ح.

  حيدعو إىل سرعة إرسال جلا  ي ي  دحلية للتح ي    هه  اجلرةوة حغريهوا حت ودر مرتنبيهوا

 لل  ال الدحع.
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 (1ميحق رهم )

 وبيانات الضحايا القتيى من املدنيني  عمساء

 الع ر الن،ع االسم م
ن،ع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكا  

 ال،اهعة
 تاريخ استهدافهم

1 
م در قائد حسح 

 حروري
 ااعطح حرة بنيل ااري قتيل 1 طعل

أغسطس  26

2018 

 

  

 (8ميحق رهم )

 عمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني 

 الع ر الن،ع االسم م
ن،ع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكا  

 ال،اهعة

تاريخ 

 استهدافهم

1 
مسرية أمحد هادي 

 الغا ري
 ااعطح حرة بنيل ااري جرحية 55 أع ى

أغسطس  28

2018 

 

  

  

 (4امليحق رهم )

 املنشآت املدنية املدمر  واملتضرر عمساء وبيانات 

 اسم صاحب املنشأ  م
ن،ع 

 املنشأ 

ن،ع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكا  

 ال،اهعة
 تاريخ استهدافهم

 2018أغسطس  26 ااعطح حرة بنيل ااري تدمري مزنل قائد حسح حروري 1
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