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      ملخص:

الحربـ   التحـال  السـعود  طيران أغارم 2018ديسمبر  5من مساء يوم األربعاء  8:00عند الساعة الـ
محافظـة الحديـد د دمـر  -بمديريـة المنيـر  قارب صيد قبالة سـال  الااروييـةعلى  بصاروخ جو  الجو 

 ( صيادين بينام طف .4الصاروخ القارب وأدى إلى مقت  الصيادين الذين كايوا على متنه وعددهم )

 

         الواقعة:      فاصيل  ت

ف  سياق الجرائم ضد اإليسايية الت  يرتكباا التحال  السعود  بحق شريحة صياد  األسماك ف  اليمن 
بشـن غـار  جويـة  م2018ديسـمبر  5من مساء يوم األربعاء الموافـق  8:00عند الساعة الـقام طيرايه الحرب  

بنائه وأقاربـه كـايوا ( صيادين من أ4استادفت قارب صيد أسماك تابع للمواطن/ عمر قاسم شعل  يق  )
محافظـة الحديـد د  -مديرية المنيـر  -يقومون بمزاولة مانتام ف  اصطياد األسماك ف  خور الاارويية

ألالت الغار  قارب الصيد إلى لطام وقضت على الصـيادين األربعـة بيـنام طفـ د وهـم: منصـور عمـر 
عامـاًد والطفـ  شـوق   20ى شعل  عاماًد محمد عمر يحي 21عاماًد محمد عمر قاسم شعل   26قاسم شعل  

 ف  مياه البحر.عاماًد قذفت الغار  بأجسادهم  17ألمد عمر شعل  البالغ من العمر 

منقذين للمركز القايوي  للحقوق بـأن طيـران التحـال  السـعود  الحربـ  الشاود عيان و إفادات بحسب
التال  لم يستطع ألد مـن األهـال   ف  أجواء الاارويية لتى صباح اليوم بعد ارتكابه للمجزر  ظ  محلقاً

وف  صـباح اليـوم  بعد أن شاهدوا الغار  على القاربد والبحث عن الصيادين الضحاياإلى المكان  الذهاب
قـاموا بـرخراج جهـهام فوجدوا لطامـه إضـافة إلـى الصـيادين األربعـة والتال  قاموا بالبحث عن القارب 

ن ثم دفنامد يشك  صيد األسـماك مصـدر الـدخ  الوليـد الممزقة من مياه البحر ويقلاا إلى ذويام وم
ألبناء الاارويية ومديرية المنير  الساللية لتوفير متطلبات العـي  والحيـا  لاـم ولعـائ تام وأصـبحت 
هذه المانة محفوفة بالمخاطر والموت جراء عدوان التحـال  السـعود  باجماتـه الولشـية ضـد شـريحة 

 الصيادين األبريا.
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     عيان            إفادات شهود 

                                           عاماً، شاهد عيان شارك في جهود  البحوع عون ج وع     52                             محمد عبده عمر، يبلغ من العمر 
                                                                   الصيا ين األربعة بمياه البحر قبالة ساحل الهارونية قابلناه وقال لنا:

من مساء يوم األربعاء سمعت تحليقاً للطائرات الحربية لقوات التحال  السـعود  فـ   8:00الـعند الساعة 
غار  جوية شاهديا وميض وقوعاا على قارب صيد لاولنا األجواء للقت ألكهر من مر  عقباا قامت بشن 

لتـى طلـو   يـاايتظرالذهاب وباءت محاولتنا بالفش  جراء استمرار تحليق الطائرات الحربية فـ  األجـواءد 
قوارب صيادين وقمنا بالبحث عن القارب المستادف والصيادين  ثم صعديا علىضوء صباح اليوم التال  

قبيـ  ظايـر  اليـوم الهـاي  وجـديا حثـار لطـام  دالذين كايوا عليه وهم من أسر  والد  من بيـت شـعل 
لجريمـة التـ  خلفتاـا الغـار  القارب ووجديا جهث ممزقة كايت متفرقة أخرجناها من مياه البحر بشاعة ا

بأجساد الصيادين األربعة مؤلمة جداً من بين الضحايا طف  ذهب لصـيد األسـماك مـع أقاربـه مـن أجـ  
لقـه وفذهب ولم يعد إليام إال جهة ممزقة اغتالت الغار  براءتـه توفير متطلبات العي  والحيا  ألسرته 

 ف  العي  والحيا  بكن  أسرته.

 

                                   عاماً، يعمل في صيد األسماك قال لنا:    04                 أحمد علدان زاهر، 

شـناا  ته الولشية الت صيادين من حل شعل  بغار (4)بعد ارتكاب الطيران الحرب  لمجزرته البشعة بحق 
 اًك ف  خور الااروييـة ذهبـت أيـا وعـد  أشـخاق اسـتقلينا قاربـاسمعلى قاربام وهم يقومون بصيد األ

إلـى المكـان الـذ  كـان يتواجـد فيـه القـارب المسـتادف  للبحث عنام وأثناء ما كنا على وشك الوصول
سمعنا عود  تحليق الطائرات وقفزيا إلى المياه للنجا  مـن قصـ  الطـائرات الحربيـة واسـتادافنا تركنـا 

عديا للبحث القارب الذ  كنا عليه واستمرينا بالسبالة لتى وصلنا إلى شاطئ الااروييةد ف  اليوم التال  
 بحـرد خلفـت الغـار  مجـزر  بشـعة ذهـبوأخرجناهـا مـن ميـاه ال اموجـديا جهـهوعن الضحايا وقـاربام 

 كان يقلام. ين بينام طف  وتدمير القارب الذ ( صياد4ضحيتاا )
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               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 4 3  1 القتلى
 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تدمري

 

                              وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:            وصف االنتهاك 

المنطقـة التـ  تـم اسـتادافاا تحقيقـات ميداييـة لمعرفـة  المركز القايوي  اطلع على الواقعـة وأجـرى
قارب صـيد أسـماك يقـ  علـى متنـه أربعـة مديية وأن المكان المستادف عبار  عن ن المنطقة أووجديا 
مر الذ  يؤكد أن ما قامت به قـوات التحـال  وال توجد أ  أهداف عسكرية ف  تلك المنطقة األ صيادين

يعاقـب علياـا القـايون الـدول د وخرقـاً هو استاداف متعمد للمدييين والمنشآت المديية وهـ  جـرائم 
استمرار السعودية وتحالفاا ف  قتـ   ومجردللمبادئ والقيم الت  أجمعت علياا المجتمعات المتحضر . 

التحـال  هو إال جريمة بشعة تضاف إلى الجـرائم التـ   مـا  ال  واستاداف األطفال والنساء والمدييين ما
ومسمع المجتمع الدول  الذ  ما  ال صامتاً إ اء هذه الجرائم الت  يندى لاـا أى رتكباا أمام مري السعود 

جبين اإليسايية والت  ستشك  ف  المستقب  القريب عقبـة أمـام تكـات  المجتمـع الـدول  ودفاعـه عـن 
 ب  ستكون هذه الجرائم سوابق دولية ف  العدوان على المجتمعات والدول. الحقوق والحريات

 

               توصيات المركز:

  المركز القايوي  للحقوق والتنميـة يـدعو جميـع منظمـات المجتمـع المـدي  والمنظمـات الدوليـة
وخصوصاً منظمات األمم المتحد  إلى تحم  مسئولياتاا األخ قيـة واإليسـايية تجـاه مـا يرتكبـه 

 السعود  من جرائم بحق البشرية و اإليسايية جمعا. لتحال اطيران 
  كما يدعو األمم المتحد  ومجلس األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتاا وسرعة العم  على

 وق  الحرب ووق  يزي  الدم اليمن  والحد من ارتكاب الجرائم بحق أطفال ويساء اليمن.
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  دولية للتحقيق ف  هذه الجريمة وغيرها وتقديم مرتكبياا ويدعو إلى سرعة إرسال لجان تحقيق
 للقضاء الدول .
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 مكان الواقعة املحافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسمبر  5 خور الاارويية الحديد  المنير  قتي  26 ذكر منصور عمر قاسم عمر شعل  1
 2018ديسمبر  5 خور الاارويية الحديد  المنير  قتي  21 ذكر محمد عمر قاسم عمر شعل  2

 2018ديسمبر  5 خور الاارويية الحديد  المنير  قتي  17 طف  شوق  ألمد عمر شعل  3

 2018ديسمبر  5 خور الاارويية الحديد  المنير  قتي  20 ذكر محمد عمر يحيى شعل  4
 

د(.2)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 مكان الواقعة املحافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسمبر  5 خور الاارويية الحديد  المنير  تدمير 1 قارب صيد عمر قاسم محمد شعل  1
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