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         الواقعة:      فاصيل  ت

 16صـاا  يـوا اد ـد الفوا ـ   مـن 11:00شنت طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين عند الساعة الــ
ا استهد ت الغارة ادولى ناقلة مياه تابعة للفواطن عاداهلل علي الـوباي اـاع عائـدال  لـى 2018ديسفار 

سـااع  يسـتييد منـهالـيي  منزله بعد أع ذبب لتعائة ناقلته بالفياه الصالحة للشرب من بئر الفاء الو يد
( طيلـين اانـا بر قـة سـائ  2الغـارات عـن مقتـ    تأسير ،الفنطقة والغارة الثانية استهد ت بئر الفياه

سنوات، علي عادالاله علي الـوباي يالـم مـن  6ناقلة الفياه الفستهد ة بفا/ علي عاداهلل علي الوباي 
عامال، بجرو  بالغة نق  على  40عاداهلل علي الوباي الاالم من العفر  /جر  سائ  الناقلةوسنوات،  5العفر 

بئـر الفيـاه   قـد ردمـت الغارة الثانية ، أماااط لى   أ الت الغارة الناقلة ثربا  لى الفشيى بفدينة ذمار، 
 سـااع الفنطقـة والفنـاط  الفجـاورة الفةبولـة بالسـااع بالفيـاه الصـالحة يستييد منـهالو يد اليي ااع 

 للشرب.
 

                 إفادات شهود عيان

                                 عامدا،ي ادايد عندان مدع  دلان لوم   د      62                                    فضل محمد أحمدد لودبي، ي ل، دن مدع لو مد  
                  قاب  اه وقال و ا:

بعـد وصـاا ال  ـي أجـواء الفنطقـة  10:30سفعت تحلي  الطيراع الحربي للتحالف السعودي مني الساعة الـ
نصف ساعة تياجةت بسفاع صوت قنالة جوية منطلقة  لى الفنطقة لحظات وشابدت وقوعها على ناقلة 

 قـي ترة عنـدما بهـا  لـى منزلـه رأيـت الغـا عندما ااع عائدالمياه تابعة للفواطن/ عاداهلل علي الوباي 
مشـابدتي للغـارة علـى ناقلـة بعـد و بحطاا الناقلة  ي ا  اتجاه وبدأت النيراع تلتهم مـا تاقـى منهـا

قد قي تـه الغـارة  لـى قارعـة الطريـ   وعندما وصلت وجدت سائ  ناقلة الفياهتطوعت لالستجابة  الفياه
الطـائرات الحربيـة القصـف عـاودت  و ي تلك اللحظات قد مزقت الغارة أجسادبفاين طيلوعثرت على 

اعد مسا ة ايلو متر ونصف يي الفنطقة بالفاء الصالح للشرب يبغارة ثانية استهد ت بئر الفياه اليي يغ
مااع بئر الفياه الفستهد تين بالغارتين  فلت سائ  الناقلة اليي وجدته مصـابال عن مااع ناقلة الفياه و

 ار.بةنحاء متيرقة من جسده وأسعيته  لى مستشيى ذم
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         قال و ا:                               اايد عنان آخ  مع  لان لوم           عاما،ي     26                                ع،دربه ع،دلهلل لوبي، ي ل ايز عم ه 

شـابد ده بالوباية  جةة سفعت وقوع غارة جوية نهضت من مااني يرحانت جالسال جوار منزلي بقرية ال
بئـر الفيـاه ومنانلنـا  بـين رتيـ  مـن الطريـ  الرملـي الـيي يـرب يمااع وقوعها  رأيـت الـدناع والغاـار 
 اولت اليباب  ولده، اين أ دبف( طيل2البن شقيقتي وااع بر قته  استهد ت الغارة ناقلة الفاء التابعة 

وجـر   الطيلينلتسير الغارة ادولى عن ر ي   ،بئر الفياه هم بعد الغارة  سفعت غارة ثانية مستهد ة لي
 والغارة الثانية أسيرت عن ردا بئر الفيـاه الو يـد الـيي ة لهوتدمير ناقلة الفاء التابع سائ  الناقلة واتالف

 نشرب منه. انا

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 2   2 القتلى
 1 1   اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
  

 1 1 تدمري
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                اإلنساني الدولي:                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون 

الفنطقـة التـي تـم اسـتهدا ها تحقيقـات ميدانيـة لفعر ـة  الفراز القانوني اطل  على الواقعـة وأجـر 
ناقلـة وبئـر ميـاه شـرب اـاع يغـدي سـااع مدنية وأع الفااع الفستهدف عاـارة عـن ع الفنطقة أووجدنا 

وال  ومناط  أنر  بالفياه النقية وبي من ادعياع الفدنية التي ال غنى عنها لحياة السـااع منطقة الحريه
توجد أي أبداف عسارية  ي تلك الفنطقة ادمر اليي يؤاد أع ما قامت به قوات التحالف بو استهداف 

ادئ والقـيم يعاقب عليها القـانوع الـدولي، ونرقـال للفاـمتعفد للفدنيين والفنشآت الفدنية وبي جرائم 
اسـتفرار السـعودية وتحاليهـا  ـي قتـ  واسـتهداف  ومجـردالتي أجفعت عليها الفجتفعات الفتحضرة. 

 التحـالف السـعوديادطيال والنساء والفدنيين ما بو  ال جريفة بشعة تضاف  لـى الجـرائم التـي  مـا نال 
الجـرائم التـي ينـد  لهـا جاـين ومسف  الفجتف  الدولي اليي ما نال صامتال  ناء بيه أ  رتااها أماا مري

اإلنسانية والتي ستشا   ي الفستقا  القريب عقاة أماا تااتف الفجتفـ  الـدولي ود اعـه عـن الحقـو  
 والحريات ب  ستاوع بيه الجرائم سواب  دولية  ي العدواع على الفجتفعات والدول.

 

               توصيات المركز:

  الفراز القانوني للحقو  والتنفيـة يـدعو جفيـ  منظفـات الفجتفـ  الفـدني والفنظفـات الدوليـة
ونصوصال منظفات ادمم الفتحدة  لى تحف  مسئولياتها ادنالقيـة واإلنسـانية تجـاه مـا يرتااـه 

 السعودي من جرائم بح  الاشرية و اإلنسانية جفعا. التحالفطيراع 
 ادمن  لى الحياظ على ما تاقى من سفعتها وسرعة العف  على  افا يدعو ادمم الفتحدة ومجلس

 وقف الحرب ووقف نزيف الدا اليفني والحد من ارتااب الجرائم بح  أطيال ونساء اليفن.
  ويدعو  لى سرعة  رسال لجاع تحقي  دولية للتحقي   ي بيه الجريفة وغيربا وتقديم مرتاايها

 للقضاء الدولي.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ استهدافهم

 2018ديسفار  16 الوباية الايضاء السوادية قتي  6 طي  علي عاداهلل علي الوباي 1
 2018ديسفار  16 الوباية الايضاء السوادية قتي  5 طي  علي عادالاله علي الوباي 2

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسفار  16 الوباية الايضاء السوادية جريح 40 ذار عاداهلل علي عاداهلل الوباي 1
 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ استهدافهم

 2018ديسفار  16 الوباية الايضاء السوادية تدمير ناقلة مياه عاداهلل علي عاداهلل الوباي 1
 2018ديسفار  16 الوباية الايضاء السوادية تدمير بئر مياه بئر مياه شرب الفنطقة 2
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