
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 مقتل مدنيين
 الطريق العامقصف ب

 حمافظة احلديدة –مديرية اجلراحي 

 م2018نوفمبر  13بتاريخ 

 
 
 
 

للحقوق والتنميةإعداد/ المركز القانوني   

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

دوحدددددرصد والدددددردو و    دددددد 

دوحدددددددددددرصد و  دددددددددددددد   ا

دوحددددددددددددرصد و ا ددددددددددد 

دوحدددرصد جلة اددد د نوة او  ددد 

 
  

 المركز القانوني للحقوق والتنمية



 

 

 فهرس التقرير:
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 4 ........................................................................................ : و  قة دتف ل ل

 5 ..................................................................  وضح   دوأق  بدع  ندشه ددإف د ت

 5 ............................................................................................ : و  قة د   ئج

 6 .................................................... : ورويلد ن س يندول    ندوف ًاد ال  ه كدولف

 6 .......................................................................................... : جلاكزدت ل  ت

 7 ..................................  جلر  نيدمند و  لىد وضح   دوب    تدأمس ء(د.1)د قمدملح 

 8 .......................... و جل ضا صد جلرماصد جلر   د جلنشآتدوب    تدأمس ء(د.2)د قمدملح 
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 ملخص:

دنيني يف القين  وقععق  يف سياق اجلرائم ضد اإلنسانية اليت يرتكبها التحالف السعودي حبق  ا ق

 13ظهقق ي يققوث الء اققاف ا وا قق  مقق   12عحققد السققاعة غققانيتني يققويتني اققحتها ائققده اائراتقق  ا ر يققة 

( مققدنيني قمتسققوعني 3ث علققا اليريقق  العققاث  ديريققة اجلرائققحل  حا  ققة ا ديققدي   2018نققو ن  

وئدهم كان كفيفًا كانوا علا منت دنيايتهم الحانيية عائدي  م  التسوق  اجلرمية القيت للفتهقا الرانيتقان 

هقا تفحنق   الكامقك  كنققا مح بعضالق واق ف قأيسقادهم ال يةقة اى يحقده اقا يبقني اإلنسقانية وئالق  

دمققرا الرققانيتني اليريقق  العققاث قدنيايققة الرققحايا الحانييققة  قاتلفقق  اقغ يققة الققيت كققانوا عققد اققرقها مقق  

 السوق.

 

 الواقعة:فاصيل ت

 13مققق  ظهققق ي يقققوث الء اقققاف ا وا ققق   12:00عحقققد السقققاعة 

ث اح  اائري ئر ية وق وكءقر لتحقالف العقدقان 2018نو ن  

 يحهنقا تفصقك علقا اليريق  العقاث السقعودي غقانيتني يقويتني 

دعققققائ    علققققا ممر ققققة مقققق  مصققققح  الققققدعي  مديريققققة ( 5 

( 3حما  قققة ا ديقققدي  وسقققفرا عققق  ممتقققك   –اجلرائقققحل 

 يحهم اخص كفيف قهم/ عبقدا  حمنقد مدنيني متسوعني 

عامقًا  40 –عامًا  سقامل سقلينان هنقانيي  30 –سامل هنانيي 

عامقققًا   ةقققاعة  45 –"كفيقققف"  ناققققر عائقققد دنييقققة هنقققانيي 

اجلرمية اليت للفتهقا الرانيتقان ضقد هقاملف ا قدنيني اق ريقاف 

عليهقا ا ركقا المقانو   الصقوني الفوتوغرا يقة القيت ئصقك ال ي كان  يحهم كفيفًا  تفوق ئدقد ققفها  

للحموق قالتحنية ا وامة ا ه اجلرمية دليك علا الوي  ا ميمحل ا توئش للتحقالف السقعودي قاسقتهدا   

 دقن متييا للندنيني  رانيات  قهجنات  اجلوية السا ري.

 

 

 

 الغاراتقوط مكان س
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 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

 عامًا، شاهد عيان على الواقعة قابلناه وحتدث إلينا قائالً:  35يبلغ من العمر  –مهدان املطري 

 ًا"كحقق  مققانيل  ققاليري  العققاث متجهققًا اى مديحققة اجلرائققحل اسققتمك دنيايققيت الحانييققة قكحقق  و قق   ليمقق

للي ان ا قر  قاقائراا  قدقن ايقاني يف اقيقواف اقاهدا اليقائري  قدقن ايقاني واحقاف ني ق   صقري اى 

اف قااهدا ويرًا اائرتقان ئر يتقان ق جقأي  عق  ققف  الرقانيي اققى التفق  اى اتلقف  قدقا السن

قعع   اليري  العاث يواني مصح  الدعي  واحاف مقرقني مقدنيني علقا مقنت دنيايقتهم الحانييقة قالرانيي اجلوية 

ة مرقعقة ا كقان  عقد التحليق  هرعق  اى ا كقان قيقدا يرميق ذااعمبها  دعائ  قعع  غانيي اانيقة علقا 

ا اة متسوعني م  ا قدنيني الق ي  كقانوا علقا مقنت الدنيايقة الحانييقة وئقالتهم الرقانيي اى واق ف وئقدهم 

 سعاف قمت نملهم اى وهاليهم.اإل الكامك  انت را ئىت جمحلف سيانيي الحانيية دنيايتهم وتلف  تفحن  يءت  ق

 ه وقال لنا:عامًا، شاهد ومن أقرباء الضحايا قابلنا 35 –طالب سعيد هناري 

ذهب ا   عنحل/ عبدا  حمند هنانيي للتسوق م  مديحة اجلرائقحل  ر متق  اخصقني ويرقًا مق  وعاني حقا 

قهم الكفيف سقامل هنقانيي قناققر عائقد دنييقة قواحقاف عقودلم مق  السقوق عقاث اليق ان ا قر  لتحقالف 

سققفر عقق  نيئققيلهم العققدقان السققعودي  ةقق  غققانيتني يققويتني علققا اليريقق  العققاث واحققاف مققرقنيهم عليقق  لت

قحنق  ويرقًا نقاحئني القيت كقانوا يسقتملوهنا  كقان الرقحايا الحانييقة مجيعًا  قائتراق قات ف دنيايقتهم 

ناحئني تركحا ديانينا قممتلكاتحا  حيمة اجلبليقة  ديريقة التحيتقا قنائحقا اى اجلرائقحل نتيجقة الرقانياا 

املسقتمراني علقا صقو   ا   كحقا نأمقك اجلوية قااجوث ال ي لتحقالف العقدقان قمرتاعتق  علقا ا ديقدي

قاقمققان لحققا قلعائ تحققا يف اجلرائققحل لكقق  التحققالف السققعودي مسققتنرل يف توئةقق  قاسققتهدا   للنققدنيني 

 قعصف  لكك احلف يتحرك يف ه ه ا حا  ة ".

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 3 3   القتلى

 املنشآت املدنية:

 
  

 1 1 تدمري
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

ا حيمقة القيت مت اسقتهدا ها ققيقدنا  ميمقاا ميدانيقة  عر قة  ا ركا المانو  اال  علا الواععة قويره

اريقق  عققاث وسققفليت  ديريققة اجلرائققحل حما  ققة مدنيققة قون ا كققان ا سققتهدف عبققانيي عقق  ن ا حيمققة و

قمل تويد وي وهداف عسكرية يف تلك ا حيمة اقمر ال ي ياكد ون ما عام     عواا التحقالف  ا ديدي 

يعاعققب عليهققا المققانون الققدق   قلرعققًا هققو اسققتهداف متعنققد للنققدنيني قا حةققوا ا دنيققة قهققحل يققرائم 

يف عتقك اسقتنراني السقعودية ق الفهقا  قجمقردللنبادئ قالميم اليت ومجعق  عليهقا ا جتنعقاا ا تحرقري. 

التحالف قاستهداف اقافا  قالحساف قا دنيني ما هو امل يرمية  ةعة تراف اى اجلرائم اليت  ما حا  

قمسن  ا جتن  الدق  ال ي ما حا  قامتًا احاف ه ه اجلقرائم القيت يحقده وه رتكبها وماث مري السعودي

اتف ا جتنق  القدق  قد اعق  عق  اا يبني اإلنسقانية قالقيت ستةقكك يف ا سقتمبك المريقب عمبقة ومقاث تكق

 ا موق قا رياا  ك ستكون ه ه اجلرائم سوا   دقلية يف العدقان علا ا جتنعاا قالدق .

 

 توصيات المركز:

  ا ركقققا المقققانو  للحمقققوق قالتحنيقققة يقققدعو مجيققق  مح نقققاا ا جتنققق  ا قققد  قا ح نقققاا الدقليقققة

ا اقل عيقة قاإلنسقانية هقاه مقا يرتكبق  قلصوقًا مح ناا اقمقم ا تحقدي اى  نقك مسقةوليال

 السعودي م  يرائم حب  البةرية ق اإلنسانية مجعا. التحالفا ان 

  كنا يدعو اقمم ا تحدي قجملس اقم  اى ا فاظ علا ما تبما م   عتها قسرعة العنك علقا

 الين .قعف ا رب ققعف نايف الدث الينين قا د م  انيتكاب اجلرائم حب  وافا  قنساف 

  قيدعو اى سرعة انيسا  جلان  مي  دقلية للتحمي  يف ه ه اجلرميقة قغ هقا قتمقدر مرتكبيهقا

 للمراف الدق .
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االســـــــــم م
نوع 

 االنتهاك

املنطقة/ 

 املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ الواقعة

 2018نو ن   13 اليري  العاث اجلرائحل عتيك 30 ذكر عبدا  حمند سامل هنانيي  1

 2018نو ن   13 اليري  العاث اجلرائحل عتيك 40 ذكر سامل سلنان هنانيي   2

 2018نو ن   13 اليري  العاث اجلرائحل عتيك 45 ذكر ناقر عائد دنيية هنانيي   3

 

القتلى املدنيني صور بعض الضحايا من  
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د(.2)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 املنشأة

نوع 

 الضرر

املنطقة/ 

 املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 الواقعة

 2018نو ن   13 اليري  العاث اجلرائحل تدم  اري  اليري  العاث   1

 2018نو ن   13 اليري  العاث اجلرائحل تدم  دنياية نانيية عبدا  حمند سامل هنانيي   2

 
 ل  دوبةضد جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد و صفد

  

 

  

 

  

دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد و    يندولح  قدو و نم  دل د دعن/
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