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 ملخص:

يف سياق جرائم احلرب اليت دأب التحالف السعودي على ارتكاهباا قاا اناني ي  يف الاي   

اناارارع  وأوائااس انسااعي  الاايب  بسااتاي وإل لليناانياو ا  سااا  و اولااع وباااص ش حياارلع الع ااا  

إ قااام م لاااحابا التاااراة اقوبااعط ااااحل اللااحاإل احلاارو للتحااالف السااعودي ب اا   او اا  جوباا  

 ااو     19 اا   ساااو بااوحل املويناا  انوا ااا  5:00 – 4:30بساا غ راااراة  ااا باا  الساااعع  ا سااتحب

ث اصوىل ع ا   رارع  مبررعع/ صاا   ا مب مبينلقاع باا  عاام حل استهني ت التاراة الثال2018

 ا ظع صعنيمب وبقيع التاراة استهني ت سياراة أوائس انستاي   اليب  حاولوا  –مبنيبربع سحار 

واااوجم رااررمب ب ااعع ح اايلتها عاا  الوصااو  إىل الاااحابا وإ قااام أرواى اقرحااىط ليسااير ا اااوحل 

( سااياراة 5( آ اارب  بيااينهم ويااس وا اارأمب وتااني ح  6(  ااني ي  بيااينهم ا رأتاااإل وجاارى  8 قتااس  

 للع ا  وانسعي  وتني ح  ررعع الر اإل والعينب انستهني ع.

 
دل  صدوبةضد ااحىد وذيدمتدإسة فهمدإىلد جلس شفى
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 الواقعة:فاصيل ت

 او     19 ا   سااو باوحل املوينا  انوا اا  4:30بنيأ وحاإل حتالف العنيواإل السعودي عيناني السااعع 

( ا ستحبع على ع ا   اني ي  مبررعاع صاا   ا مب مبينلقاع باا  عاام 7حل أوىل راراته الا 2018

 ا ظااع صااعنيمبط ت اساات رة راراتااه اقوباع واحاانيمبل تلااو أ اار  لتسااتهني   اا   –مبنيبرباع سااحار 

همط بعاهم حاو  الوصو  راجاالل سعا   ادر ب   أو  جنى    الع ا  وسقط جرل  وبستهني  

واآل ر على  نت سيارته   قام اقرحىط استترات ا ا اة اقوبع   ف ساعع كا ت    ب  الا 

اة حياهود عيااإل  ا  ساكاإل انينلقاع لل ركار القاا و  للحقاوق والتين ياع قسب إ ااد 5:00والا  4:30

أوينااااو توويقاااه للوااعاااعط اساااتهني ت التااااراة الاااثالث اصوىل الع اااا  و اااال  انررعاااع أوينااااو أدائهااام 

صع ا م يف  الحع  ررعع تابعع ل ا    مب تررجم  اكهيت الر اإل والعينبط ساقط  عظام الع اا  

ه رجاائ  و عاام صاا   ا مبط عيناني ا حياا ني جاحايلم وأ اا  انينلقاع اتلى بيينهم اويناإل  ا  ابينائا

وااعااع التاااراة الااثالث حاااولوا الااي اب إىل انررعااع وإ قااام  اا   نيو ااه  ااا  ا  علااى ايااني احليااامب 

 ثقالل جبراحهط أو     استااب لينانياو 

ا  قاام وااالث  ساااو حاااول  الوصااو  إىل 

انررعاااع حياااو كااااإل والاااني    ااا  بااا  

تهني  ط عاااااود اللااااحاإل الع ااااا  انساااا

حياا  رااارت  جااوبت  احلاارو وح اايته و

اسااااااتهني ت الينسااااااااو الااااااال  حااااااااول  

ا  قاااامط اتلااات اوينتااااإل  اااينه  وجرحااات 

اص ااار ط عق هاااا جااااو  رباااا ا ساااعا  

الثااااا  بساااايارت   اااا  سااااكاإل انينلقااااع 

م واجتهااوا  ااو انررعااع   قااام الاااحاباط   ااا إإل رآ اام اللااحاإل حاار ااااحل باسااتهنيا  سااياراه

 قات على أرل هم وجرحت آ رب  وأتليت سياراهم لترتيغ ح يلع التااراة الاا  ت بتارت  أ ح

( 5( آ اارب  بيااينهم ا اارأمب وويااس وتااني ح  6(  ااني ي  بيااينهم ا اارأت  وجاارى  8( إىل  قتااس  7 

سياراة  ني يع وانررعع وكأإل اللحاإل احلرو لعنيواإل التحاالف الساعودي بتع اني ح اني أكا  عانيد 

 جلهم أويا  و ساو.  انني ي  مما س ب يف تروبغ وإرعاب  عظم سكاإل أ ا  انينلقع ممك   

 

 

  وضح   د ااحىد  ل  ند وةالجديفد جلشفى
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 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عامًا، شاهد عيان شارك يف جهود إسعاف اجلرحى،، ىى، مىن  45أمني حيىي هربة يبلغ من العمر 

 الغارات بأعجوبة قابلناه وحتدث إلينا قائالً:

حلقتا وائرتاإل بنيوإل ويار يف مساو انينلقع ومل  ك    عر أيلا ترصني   ساول 3:00"عينني الساعع الا 

الايت ساتقي ها اللاائراة احلربياعط م  ات للع اس يف  اررعيت أ نيا    ني يع لقينابس انوة وا بادمب 

ي مسعاات صاايح ا لااالق اين لااع جوبااع هااو 4:30كالعااادمب وكيناات أاااوحل بسااقيهاط وعينااني الساااعع الااا 

أحسست بقرهبا ت واعت مبررعع صا    مب اليت تقغ على  سا ع ارب ع     ررعيتط اساتلقيت 

على اصرض لليناامب    حيظابا التارمب اليت كينت أمسغ ضايج تيناور اا يف كاس اجتااوط و اا إإل  ارة 

انررعاعط كا ات عينيياع ومل أساتلغ الينهاوض  ماةحلظاة حر واعات اين لتا  يف آإل واحاني أصاابت 

  اللاائراة  اا  الات حتاوحل باأجواو انينلقاع والرعاب والايعر  ايم علاى ساكايلاط  ار      كاا 

اصويااا  والينساااو  اا   ينااا  م وكااا وا بيااروإل قثاا  عاا  اص اااإل حيااو أإل انينلقااع  عرو ااع بكثا ااع 

الاايب  كااا وا سااكايلا انااني ي ط اا اات وااالث  ساااو بالااي اب إىل انررعااع لتيقااني والااني   وأاااارهب  

الحااع  ااررعتهم بساااعني م ع ااا  آ اارب ط  اسااتهني ته  اللااائراة احلربيااع بتااارت  بع لااوإل يف  

أ ر  ت حاو  عنيد    أبيناو انينلقع الي اب إىل انكاإل   قاام الااحابا ولكا  اللاائراة  ت جوب

وع اار   اع احلربيع اسات رة يف وح ايتها وحياينت راارت  أ ار  علاى ساياراة   اني ع انيا  حر

حياا نية تلا    اط بعانياللاائراة لواإل جر اإل اللياإل حاومل الوصو  إىل انررعع اليت استهني تها 

الوح يع لللائراة احلربيع علاى انررعاع واساتهنيا ها لكاس  ا  لااو  املساتاابع   قاام الااحابا 

غ  كثت مبررعيت واللحاإل  ا برا   ست رًا يف التحلياا حار  اات  او سااعت  بعاني ا مل أمسا

اللااائراة يف مساااو انينلقااعط  ااي  ت  ااغ عاانيمب أ ااا  إىل انكاااإل ووجااني ا رااررمب ب ااععط أجساااد 

 ممراع وجرميع تيوق وصف وح يتها محلينا اقرحى ومت إسعا هم إىل انست يى".

 عامًا، شاهد عيان من سكان املنطقة قال لنا: 35ضيف اهلل عبداهلل حنف يبلغ من العمر 

باأحل  اراراة حيينها واحاإل العانيواإل علاى  ررعاع صاا   ا مب وأ اا أحياا ني "يف ال نيابع واعت والث 

تلاا  القينابااس اليتاكااع ع ااا  و الحااوإل  اا   ااال  انررعااع بقو ااوإل بيالحااع  أ اانيا عياااط كا اات 

انررعااع وربهاااط عق هااا بلحظاااة  رعاات وااالث  ساااو إىل انررعااع لتيقااني موبهاا  وإ قااام اقرحااى 

بكااا  يف احلسااا اإل أإل اللاااحاإل سيساااتهني ه ط بعاااني   عااااودة اللاااائراة ا ااايه  بتاااارت ط ومل

  ااا نيتينا لتلاا  الوح اايع أصاا ينا بال ااني عط ت اساات رة التاااراة حاار بلتاات ساا غ راااراة جوبااع 

حاار أد  ااتينا وح اايع تلاا  التاااراةط أسااقط  يهااا وااحاإل حتااالف العاانيواإل السااعودي اينابااس  تاكااع 
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ع و اس  ا   ينلقاع عساكربعن اليناا  تساولينا  ا الايي بوجاني  يناا يف انينلقاع ميثاس أ انيا   عساكرب

بعر وإل الل يعع انني يع ال ار ع لل ينلقاع وأباا  حتاالف العانيواإل الساعودي بعار  ملا  أكثار  يناا 

والاحابا اليب  استهني هم بتاراته اقوبع  ام أحياصام  اني ي  وع اا   الحا  بقو اوإل بيالحاع 

وااالث  ساااو وبعااني أإل أيلااى  ااررعتهم وأوائااس  اا  لااال  اانياو املسااتتاوع والينااانيمب   قااام الاااحابا 

اللحاإل احلرو  او ه اقوي است ر ننيمب ساعت  للا يف اصجواو  لم بكتفِ مبا اني أحنيواه  ا  

أع ا  اتس حيينعاو بس كاإل بلو  قث  ع  انسعي  اآل رب  لييت  هبم اتالل ومتربق ط مل  ساتلغ 

رمب  روعع ااات التااراة علاى حياامب ط وجني ا رر ساول 7:00الوصو  إىل الاحابا إمل يف الساعع 

( ساياراة 5( آ رب  بيينهم ويس وا ارأمب وتاني ح وإحاراق  6(  ني ي  بيينهم ا رأتاإلط وجرى  8 

 للاحابا ود ار واسغ  ا   ررعع العينب والر اإل".

 نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

د8د6د2  القتل،

د6د4د1 1 اجلرح،

 املنشآت املدنية:

 
  

د5د1 تدمري

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

انينلقاع الايت مت اساتهنيا ها ووجاني ا حتقيقااة  ينيا ياع نعر اع  انركر القا و  اولغ على الوااعع وأجر 

 ررعع لياكهيت العيناب والر ااإل تت اغ أحاني اناني ي  يف  ني يع وأإل انكاإل انستهني  ع ارمب ع  إل انينلقع أ

ومل توجاني أي أ انيا  عساكربع يف تلا  انينلقاع اص ار   ينلقع با  عام مبنيبربع سحار  ا ظع صعنيمبط

اليي بؤكني أإل  ا اا ت به اواة التحاالف  او اساتهنيا   تع اني لل اني ي  وانين انة انني ياع و ا  جارائم 

 وراردتحاارمب. بعااب عليها القا وإل النيو ط و را  لل  ادئ والقيم اليت أمجعات عليهاا انات عااة ان

است رار السعودبع وحتاليها يف اتس واستهنيا  اصويا  والينساو وانني ي   ا  و إمل جرميع ب عع تاا  

و سا غ انات اغ الانيو  الايي  اا  ا  أ  رتك هاا أ ااحل  ارب التحالف السعوديإىل اقرائم اليت   ا  ا  
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واليت ست اكس يف انساتق س القرباب عق اع أ ااحل صا ت  إ او  يو اقرائم اليت بينني   ا ج   ا  سا يع 

تكاتف انات غ النيو  ود اعه ع  احلقوق واحلرباة بس ستكوإل  ايو اقارائم ساوابا دولياع يف العانيواإل 

 على انات عاة والنيو .

 

 توصيات المركز:

  انركااار القاااا و  للحقاااوق والتين ياااع بااانيعو مجياااغ  ينظ ااااة انات اااغ اناااني  وانينظ ااااة النيولياااع

ص   ينظ اة اص ام انتحانيمب إىل حت اس  سااولياها اص الاياع وا  ساا يع جتااو  اا برتك اه و  و

 السعودي    جرائم قا ال  ربع و ا  سا يع مجعا. التحالفوحاإل 

  ك ا بنيعو اص م انتحنيمب ورلس اص   إىل احلياظ على  ا ت قى    مسعتها وسرعع الع س علاى

  واحلني    ارتكاب اقرائم قا أويا  و ساو الي  .واف احلرب وواف  ربف النيحل الي ا

  وبنيعو إىل سرعع إرسا  قاإل حتقيا دوليع للتحقيا يف  يو اقرمياع ورح اا وتقانير  رتك يهاا

 للقااو النيو .
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسىىىىىىىىىم م
نوع 

 االنتهاك

املحافظ

 ة
 املنطقة املديرية

املنشأة 

 املستهدفة
 تاريخ الواقعة

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيس 28 مكر رجائ  صا    مب  1

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيس 25 مكر  عام صا    مب   2

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيس 29 مكر أمحني عل    مب   3

4   
ع نيالعربر   صوة 

 الايب
 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيس 25 مكر

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيس 30 مكر ر  عح  ني ع نيو    5

6   
مسح أمحني جار ا  

 جر اإل
 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيس 35 مكر

7   
 ايلع عل  أمحني 

   مب
 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيلع 30 ا ثى

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب اتيلع 25 ا ثى  بينب عل  أمحني   مب   8

 

د(.2)ملح د قمد

دمند جلر  نيدأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىد

 العمر النوع االسىىىىىىىىىم م
نوع 

 االنتهاك
 املنطقة املديرية املحافظة

املنشأة 

 املستهدفة
 تاريخ الواقعة

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب جربح 12 ويس   ني أمحني   مب   1

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب جربح 24 مكر صنياحل عل  حس    مب   2

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب جربح 35 مكر عل  لىي ال نيوي   3

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب جربح 25 مكر ع ار  لواإل جر اإل   4

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب جرلع 30 ا ثى سلي ع عربج   5

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب جربح 40 مكر العوبريلىي عل     6
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 صور بعض الضحايا من اجلرح، املدنيني
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د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املنطقة املديرية املحافظة

مكان 

 الواقعة
 تاريخ الواقعة

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب تني ح سيارمب تيوتا ع ار  لواإل جر اإل   1

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب تني ح سيارمب  يلوكس ضيف ا   لواإل جر اإل   2

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب تني ح سيارمب تيوتا رجائ  صا    مب   3

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب تني ح سيارمب  يلوكس  عام صا    مب   4

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب تني ح سيارمب   ني ع نيو حر  ع   5

 2018 و     19  ررعع   مب با  عام سحار صعنيمب تني ح  ررعع صا    مب   6

 

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