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         الواقعة:      فاصيل  ت

محافظدة الحديدد   - قصفت قوات التحالف السعودي منازل المدنيين بالحي الشمالي لمدينة الددييممي
ديسدمب   6قبدل هميد   يدول السمديم الموافد   11:30بعد  قذائف مدفعية بشكل عشوائي عند الساعة 

أسف ت عن تمدل غ فدة الهمدي  الكائن بالحيل أصابت قذيفة منزل المواطن/ عم  ديويش يماني 2018
عاماً، هيدال عمد  عمد   25نعمة عم  ديويش يماني  /ام أتين وطفلةس ته أمن  أشساص( 3)ومقتلبالمنزل 

ن يخ آ شسصين   عاماً، كما ج ح 45اب اهيم الضحوي تبلغ من العم   اءعاماً، وأمما/ علي 16ديويش يماني 
، تدم عامداً 15عاماً، وطفلتما/ فاطمة عم  يمداني  60 ب هومة ديويش يماني /مسنه تدعى أ م امن األس   

  ة.وليأسعافات إتقدل  ةصحي  لى عيادإلناجين ذويمن ا من قبل نقلمن

وقدت ، وفي سنوات3محمد قاسم عام   /هفلال طلقت علي الحي ب اء أأخ ى  ةمدفعي ةاغتالت قذيفكما 
يول السميم شن طي ان التحالف السعودي غاي  جوية على مدينة الدييممي أسف ت عدن  مبك  من صباح

 .عاماً، بت ت الغاي  أحد ساقيه 60إصابة المواطن عبداهلل جاب  أمين 

مدينة الدييممي هي مدينة ساحلية تقع على اله ي  الساحلي الدولي بمحاذا  البحد  األحمد  بمحافظدة 
الم كز الدوطني للمعلومدات  صديهاأوفقاً إلحصائية  ( مدنيا44744ًما يقايب ) الحديد  يبلغ عدد سكانما

   بالعمل فديفي توفي  متهلبات العيش والحيا المدينة س  سكانأيعتمد أيباب ل ، كان 2017عال نش ها 
اصهياد األسماك والزياعة ويعي الماشية وبعد شد و  السدعودية وتحالفمدا فدي عددوانما وحصدايها علدى 

صبح ألعيش لسكان المدينة حتى لسبل كتقلصت تلك األعمال ال ئيسية   وباألخص على الحديد اليمن 
 .ةويكابدون أوضا  بائسخط الفق  تحت  من سكان الدييممي ةالغالبي

بالسدكان  اآلهلدةل شمدت مدينة الدييممي الساحلية وضواحيما 2018منذ بداية يونيو من العال الحالي 
من  ةبما فيما الغايات الجوي والجوية ةوالبح ي ةهمجيا من مستلف القوات الب ي هجوماً عسك ياًالمدنيين 

 ،ل2015مايس من عال  26اليمن في  منذ ش وعه في العدوان والحصاي على السعودي قبل تحالف العدوان
ودمداي هائدل ندال مستلدف السدكان المددنيين   تفدو  وصدفما بحد سديآوم ةبش ي ومجازي خلف المجول

مديندة  الندزوح مدن مندازلمم بالمديندة إلدىوقصدف كدل أسد   حاولدت  ةوالعامد ةالساصد ةعيان المدنياأل
السعودي أي ومنع التحالف  وتشديد الحصاي الحديد  أو مناط  أخ ى بالمحافظة بحثاً عن األمن واالستق اي

امدادات للغذاء أو الدواء والسماح لقوافل المساعدات واإلغاثة اإلنسانية للعديدد مدن المنظمدات اإلنسدانية 
واإلغاثية على المستوى المحلي أو الدولي وحتى تلك المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحد  بالدخول 

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


 

 

 الحديدة -الحي الشمالي لمدينة الدريهمي  –منازل المدنيين قصف تقرير حقوقي يوثق 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 5 

وإسعاف الم ضى والج حى الذين سقهوا جد اء  ينإلغاثة المنكوبين من سكان مدينة الدييممي المحاص 
 .بعض الج حى نزفوا حتى الموت ،للتحالف السعودي ةالعدائية الح بي عمالاأل

 

           شهود عيان 

               درويش المنكوبة                               عاماً، شاهد وقريب من أسرة عمر     05                              علي صغير حودان، يبلغ من العمر 
                 قابلناه قال لنا:

قصددف التحددالف السددعودي قددذائف مدفعيددة عشددوائية علددى منددازل المدددنيين بددالحي الشددمالي بمدينددة 
الدييممي وقعت قذيفة مدفعية على منزل عمي/ عم  ديويش يماني هددمت غ فدة الهدبو فدو  ي وس 

( أشدساص امد أتين وطفلدة 3ل )عد  نساء من أس ته كن يقمن بإعداد طعال الغداء مما أسدف ت عدن يحيد
وجود ط   أو مم ات آمندة دل بع اكث  تفاقمت المأسا  ،نجوا فقد األس   أما بقية وطفلة أخ ى ام أ وج ح 

كيلو مت   20 ةالتي تبعد عن مدينه الدييممي مساف  الحديد ةلى مشافي مدينإالمصابات لنقل وإسعاف 
 .ءعلى سكان الدييممي ويقصف كل شي خانقاً ف ض حصاياًفتحالف العدوان السعودي 

                                                     عاماً، من سكان الحي الشمالي بمدينة الدريهمي قال لنا:    83                       محمد عبداهلل هلجه، العمر 

 حدداهاإبالحي لقصف مددفعي عشدوائي مدن قبدل قدوات التحدالف السدعودي تع ضت منازل المدنيين 
( آخ ين جميعمم نسداء وأطفدال مدن أسد   عمد  ديويدش يمداني جد اء 2قتلى وج ح ) ينمدني (3أوقعت )

نما طيد ان تحدالف العددوان شد ةجويد  وغداي خد ىأ ةمدفعي ةقذيفلى إ ةضافإسقوط قذيفة على منزله، 
لغداي  بتد ت ا كملوإصابة يجل  العم ما أدى إلى مقتل طفل في يبيعه الثالث من على الحي  السعودي 

ت األس  عالقة حتدى اازالت عش ممدينة الحديد  بمشفى الأحد قدميه، لم يستهع أحد إسعافه ونقله إلى 
 اللحظة في منازلما بمدينة الدييممي. 

 ةحيداء مديندأالحدي و ل دخول الغدذاء أو الددواء إلدى سدكان 2018يمنع التحالف السعودي منذ شم  يونيو 
وهدم فدي طد يقمم  لنزوح استمدفته الهدائ ات الح بيدةم الف اي أو االمنكوبين ومن حاول منمالدييممي 

نحو النزوح كما حدث للعديد من العائالت المدنية التي حاولت النجا  بأطفالما والندزوح بحثداً عدن األمدن 
 .واالستق اي
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               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 4  2 2 القتلى
 3 1 1 1 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تدمري

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنهقدة التدي تدم اسدتمدافما تحقيقدات ميدانيدة لمع فدة  الم كز القانوني اطلع على الواقعدة وأجد ى
 ةهوال بالسدكان المددنيين بمديندأحدي مدمدنيدة وأن المكدان المسدتمدف عبداي  عدن ن المنهقة أووجدنا 

وال توجد أي أهداف عسك ية في تلك المنهقة األم  الذي يؤكد أن ما قامت به قوات التحالف  الدييممي
يعاقد  عليمدا القدانون الددولي، وخ قداً هو استمداف متعمد للمدنيين والمنشآت المدنية وهدي جد ائم 

استم اي السعودية وتحالفما في قتدل  ومج دوالقيم التي أجمعت عليما المجتمعات المتحض  .  للمبادئ
التحدالف واستمداف األطفال والنساء والمدنيين ما هو إال ج يمة بشعة تضاف إلى الجد ائم التدي  مدا زال 

 ائم التي يندى لمدا ومسمع المجتمع الدولي الذي ما زال صامتاً إزاء هذه الجأى  تكبما أمال م ي السعودي
جبين اإلنسانية والتي ستشكل في المستقبل الق ي  عقبدة أمدال تكداتف المجتمدع الددولي ودفاعده عدن 

 الحقو  والح يات بل ستكون هذه الج ائم سواب  دولية في العدوان على المجتمعات والدول.

               توصيات المركز:

  الم كز القانوني للحقو  والتنميدة يددعو جميدع منظمدات المجتمدع المددني والمنظمدات الدوليدة
وخصوصاً منظمات األمم المتحد  إلى تحمل مسئولياتما األخالقيدة واإلنسدانية تجداه مدا ي تكبده 

 السعودي من ج ائم بح  البش ية و اإلنسانية جمعا. التحالفطي ان 
 األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتما وس عة العمل على  كما يدعو األمم المتحد  ومجلم

 وقف الح ب ووقف نزيف الدل اليمني والحد من ايتكاب الج ائم بح  أطفال ونساء اليمن.
  ويدعو إلى س عة إيسال لجان تحقي  دولية للتحقي  في هذه الج يمة وغي ها وتقديم م تكبيما

 للقضاء الدولي.
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 (.1)ملح   قم 

 أمس ء وب    ت الضح    ال قلى من اجل   ني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 مكان الواقعة املحافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي قتيلة 25 أنثى نعيمة عم  ديويش يماني 1
 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي قتيلة 16 طفلة هيال عم  ديويش يماني 2

 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي قتيلة 45 أنثى عليه يحيى اب اهيم الضحوي 3

 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي قتيل 3 طفل محمد قاسم عام  4

 

 (.2)ملح   قم 

 أمس ء وب    ت الضح    اارحى من اجل   ني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 مكان الواقعة املحافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي ج يحة 60 أنثى ب هومه ديويش يماني 1
 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي ج يحة 15 طفلة فاطمة عم  ديويش يماني 2
 2018ديسمب   6 الحي الشمالي الحديد  الدييممي ج يح 60 ذك  عبداهلل جاب  أمين 3

 

 (.3)ملح   قم 

 اجلنشآت اجل     اجل مر  واجلقضر  أمس ء وب    ت 

 نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 مكان الواقعة املحافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهم

 الحديد  الدييممي تدمي  منزل عم  ديويش يماني 1
الحي 
 الشمالي

 2018ديسمب   6
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