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         الواقعة:      فاصيل  ت

شنت طائرة حربية أو أكثر للتحالف السعوود  اعايني   م2018 ديسمبر 15عند ظهيرة يوم السبت الموافق 
جويتي  أسقطت بإحداها قنبلة موجهة أمريكية الصنع مع  

كانعت الطللعة بسعمة استهدفت قطيع أانعام  MK-82طراز 
 سعنوا  نقعوم 10صالح مهعد  الببيعر التعب نبلع  مع  الومعر 

محافظعة ييمعة   -مديرية بالد الطوعام -برعيه  بواد  كُالبه
ااتالت الغايا  براءة الطللة/ بسعمة ونلعوق قطوعاأل ااانعام 

 المملوكة اسرنها.

أسععقطتها طععائرا  التحععالف السععوود  فععب  MK-82قنبلععة 
مريكيعة بالواليعا  المتحعدة اا "وألنييا"هذه الواقوة هب قنبلة متوددة اااراض موجهة ننتجها شركة 

( كجم وهعب قنبلعة شعديدة االنلجعاي وزود  89كجم الحشوة المتلجرة نبأل ) (241( يطل )500نبأل القنبلة )
ملياي دوالي فب ااعوام ااولع  مع  ععدواأل التحعالف السعوود   20أمريكا السوودية بأسلحة بلغت قيمتها 

 .MK-82نضمنت صلقة ااسلحة آالف القنبلة اللتاكة منها قنابل 
 

             ات شهود عيان    إفاد

                                                 عامًا، شاهد عيان من سكان املنطقة قابلناه وقال لنا:    03                                ماجد عبداهلل الزبري، يبلغ من العمر 

واادي  فجعأة  بوعد دقعائق سعموت  مرني  الحربية فب ااجواء قبل ظهيرة يوم السبت حلقت الطائرا 
صو  صلير قنبلة جوية منطلقة إل  المنطقة وقوت بواد  كالبه عل  مقربة م  منازلنا بود أأل شاهدنا 
اادخنة والغباي نرنلع م  الواد  هرعت أنا وعدة أشخاص وقبل أأل نصل إلع  المكعاأل ععاود  الطعائرا  

ااجواء وجعدنا عشعرا  بود أأل اادي  الطائرا   وعند وصولنا المكاأل المكاألذا  الحربية ااية ثانية عل  
البالغعة مع   وجدنا الطللة/ بسمة صالح مهعد وم  قطيع ااانام قد أحالتها الغايا  إل  لحوم متناثرة 

 الغايا  عدة أمتاي وناثر  شظايا القنابل الجوية يأسها وجسدها البعر ء ىحدسنوا  قد قذفتها إ 10الومر 
التب عثعر عليهعا  أجباءها إحدىابل الجوية مكتوب عل  وجدنا أجباء م  القن  كانت نرع  ااانام أثناء ما

ASSEMBLYS MK-82 .سكاأل المنطقة أصيبوا بالذعر وكنا مصدومي  م  وقوع الغايا  عل  المنطقة 

 

ئرات صورة لبقايا الصاروخ الذي أسطقته الطا

 الحربية للتحالف السعودي
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                                        عامًا، شاهد آخر من أبناء املنطقة قال لنا:    43               حممود عبده أمحد، 

 يوتمعدوأل أهولعة بالمعدنيي  العريليي المناطق الريليعة النائيعة م إحدىمنطقتنا السكنية موروفة بأنها 
 يعوم السعبت ةريعال مقعانلي  نلاجأنعا عنعد ظهوعل  يعب ااانعام والبياععة ال يوجعد أ  ثكنعا  عسعكرية 

نطعل  العذ  م بش  طيراأل التحالف السوود  اايني  جويتي  علع  واد  كالبعة2018ديسمبر  15 الموافق
الغعايني   وقعوع لحظعة وعنعد انامنعا لعرعيه  فيعه المكاأل الذ  نعذه  إليعه بقطيعع أمنازلنا عليه وهو 

نقعوم بعالرعب ااتالعت سعنوا   10ال نتجعاوز مع  الومعر  كانت نتواجد فيه الطللة بسمة الببير تي الوحشي
 .الغايا  براءنها ونلوق قطواأل ااانام

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 1   1 القتلى
 املدنية:املنشآت 

 
 

 1 تدمري

 

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقعة التعب نعم اسعتهدافها نحقيقعا  ميدانيعة لمورفعة  المركب القانونب اطلع عل  الواقوعة وأجعرى
واد  زياعب يذه  إليه سكاأل منطقة كالبعه مدنية وأأل المكاأل المستهدف عباية ع  أل المنطقة أووجدنا 

وال نوجد أ  أهداف عسكرية فب نلك المنطقة اامر العذ  يككعد أأل معا قامعت بعه قعوا   لرعب أانامهم
يواقع  عليهعا القعانوأل العدولب  التحالف هو استهداف متومد للمدنيي  والمنشآ  المدنية وهب جرائم 

استمراي السوودية ونحاللها فب  ومجردللمبادئ والقيم التب أجموت عليها المجتموا  المتحضرة.  وخرقاً
قتل واستهداف ااطلال والنساء والمدنيي  معا هعو إال جريمعة بشعوة نضعاف إلع  الجعرائم التعب  معا زال 

هذه الجعرائم التعب  ومسمع المجتمع الدولب الذ  ما زال صامتاً إزاءأى رنكبها أمام مري التحالف السوود 
يندى لها جبي  اإلنسانية والتعب ستشعكل فعب المسعتقبل القريع  عقبعة أمعام نكعانف المجتمعع العدولب 
 ودفاعه ع  الحقوق والحريا  بل ستكوأل هذه الجرائم سوابق دولية فب الودواأل عل  المجتموا  والدول.
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               توصيات المركز:

 معا  المجتمعع المعدنب والمنظمعا  الدوليعة المركب القانونب للحقوق والتنميعة يعدعو جميعع منظ
وخصوصاً منظما  اامم المتحدة إل  نحمل مسئوليانها ااخالقيعة واإلنسعانية نجعاه معا يرنكبعه 

 السوود  م  جرائم بحق البشرية و اإلنسانية جموا. التحالفطيراأل 
  وسرعة الومل عل  كما يدعو اامم المتحدة ومجلس اام  إل  الحلاظ عل  ما نبق  م  سموتها

 وقف الحرب ووقف نبيف الدم اليمنب والحد م  اينكاب الجرائم بحق أطلال ونساء اليم .
  ويدعو إل  سرعة إيسال لجاأل نحقيق دولية للتحقيق فب هذه الجريمة وايرها ونقديم مرنكبيها

 للقضاء الدولب.
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د(.1)ملح د قمد

د وضح   د و  لىدمند جلر  نيدأمس ءدوب    تد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 قتيلة 10 طللة بسمة صالح مهد  الببير 1
بالد 
 الطوام

 2018ديسمبر  15 واد  كالبه ييمة

 

ة الضحية بسمةصور  

  

  

د(.2)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 صالح مهد  الببير 1
نلوق 
 مواشب

 ندمير 1
بالد 
 الطوام

 ييمة
واد  
 كالبه

 2018ديسمبر  15

 
 

  

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