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 ملخص:

شن التحالف السعودي ومرتزقته قصفًا بريًا باملدفعية والصووايي  وبرريةوة واووا ية مووت وقو  

املدنيني حبي الوباتية مورةوة م استهدف  موازل 2018نوفمرب  10الظهرية إىل مساء يوم السب  املوافق 

أصواب  الو ق قوتا ف مدفعيوة  مسواءً 4:00ووود الساوة الوو حمافظة احلديدة -مديرية احلايل -احللةه

بيووه   ( آخورين6وجور  ) طفلوني مودنيني( 2ون مةتل ) تأطلة  مزنلني ملدنيني من سكان احلي أسفر

لةصووف ت ترويوور وإيووواي العديوود موون وتوودمري شووبه نلووي نووال املزنلووني املسووتهدفني  نمووا تسووب  ا طفوول

العا  ت املدنية اليت نانو  تةرون مواز وا بواحلي جلهو  أطفوال ونسواء وتاوريدا  مون موواز   جوراء 

 الةصف العاوا ي للتحالف السعودي ومرتزقته.

 الواقعة:فاصيل ت

م بووودأ 2018نووووفمرب  10يووووم السوووب  املوافوووق  ووووود ةهووورية

التحووالف السووعودي ومرتزقتووه قصووفه الووربي باملدفعيووة ويوواي 

ملوو  والصوووايي  واسووتمر ت قصووفه الووربي  وو  املسوواء  120

مسووتهدفًا موووازل واتلكووات املوودنيني حبووي الوباتيووة مورةووة 

  احلديوودة مديوووةجووووي شوور   -مديريووة احلووايل -احللةووه

ملوو  ولوويل مووزنيل  120موودفعيتان ويوواي وقعوو  موهووا قووتيفتان 

املووواطونيع وبووداد حمموود املسوواجدي واووه ولووي قاييووه 

إضووافة إىل ووودة قووتا ف مدفعيووة وصووايوخية أخوور  أصوواب  

ووودة حموو ت ةاييووة واتلكووات املوودنيني موون أاووايل احلووي 

وجوود املرنووز الةووانوو للحةووو  والتوميووة صووعوبة ت تواليةهووا 

سوببه الةصوف الوربي و لوب لسوببني األول نوزو  معظو  سوكان احلوي مون و صر الدماي واألضراي التي 

مواز   موت حلظة تعرض  يه  للةصف والسب  اآلخر استمراي الةصف املودفعي والصوايوخي إضوافة 

إىل املراقبة اجلوية للرا رات احلربية وطيايات بدون طياي التابعة لتحوالف العودوان السوعودي ويصوداا 

ليت ما توفب وون لليةهوا املسوتمر ت األجوواء األمور الوتي هاويل معوه املرنوز لكل  رنة وليل األيض وا

الةانوو وليل سو مة فريةوه امليوداو لتواليوق األضوراي والودماي وفيموا يتعلوق بتواليوق موا نوت  وون الةصوف 

ي فةود اسوتراا املرنوز الةوانوو للحةوو  والتوميوة الربي من ضوحايا ت صوفوا املودنيني مون سوكان احلو

احلديودة الوتي اسوتةبل  يور ضوحايا  ماواتحلصيلة مون خو ل املصوادي الربيوة العاملوة ب  ود تواليق ا

ازال اجلر ويل مو بيووه  طفول ( آخورين6وجور  ) طفلني مدنيني( 2الةصف  يث نان  احلصيلة مةتل )

.......................... 
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 افيل أ د الضوحايا الةتلويل فواي  احليواة بالعوايوة املرنوزة للماوفيل متو الرًهضعون للعواية الربية ت امل

 من إصابته من شظايا الةصف الربي.

 وناجينإفادات شهود 

وامووًا  شووااد ويووان  24جمااوود وبووداد حمموود  يبلووم موون العموور 

وأ ود الوواجني مون الةصوف  يوث تعورض موزن   لةتيفوة مدفعيوة 

 جنيل او ووا لته ب وجوبة قابلواه وقال لوا:

يوم السوب  نوو  أنوا وأسورم ت مزنلووا حبوي الوباتيوة  ةريوود ةه

مبديوة احلديودة وفجو ة نعووا دوي انفجوايات وويفوة اوزت احلوي 

شووااد مكا ووا فرأيوو  أدخوووة وفبوواي ترتفوور موون أطووراا ألخرجوو  

احلووي نانوو  املبوواو واملوووازل قوود  جبتووا ووون يايووة مكووان وقووهووا 

أمتعووته  شووعرت بةلووق ويأيوو  العديوود موون سووكان احلووي هرجووون 

ويغاديون مواز   ونزو ه  من احلي وبعد مااادة أسرم للواس وا  يغاديون مواز   فادينا املوزنل 

و ابوا إىل مديرية املراوووة واللجووء مبوزنل أ ود أقربا ووا بعود إيصوال أسورم يجعو  إىل مزنلووا وقبول 

الوويت اسووتةلها وصووويل بوودقا ق نعوو  صووفري قووتا ف وصوووايي  مورةووة إىل احلووي توقفوو  بوودياجيت 

واسووتلةي  ولوويل األيض ت دوت انفجووايات وويفووة بوواحلي ناةووة ووون قووتا ف مدفعيووة وصووايوخية أطلةهووا 

باكل واوا ي التحالف السعودي ومرتزقته وقع  قتيفة موها ولويل مزنلووا مون  سون  ول ووا ليت أ وا 

ه نلوي إضوافة إىل   دُمور مزنلووا باوكل شوبسيصوبحون ضوحايا الةضوف وافاديت للتو من املزنل وإال نان

مزنل آخر من بي  "قاييه" وقع  وليه قتيفة مدفعية وسةط موه  ضحايا شاادت العديد مون الضوحايا 

امله   ويه  وليل منت دياجوام  الواييوة وإسوعافه  إىل املاوفيل ونتيجوة السوتمراي الةصوف العاووا ي 

 فاديت احلي وأنا اآلن مر أسرم ناز ني    اللحظة.

وامووًا  أ وود املوودنيني الووتين أصوويبوا جووراء االقصووف الووربي لةوووات  40  ومووره أمحوود سووال  وبووداد

 التحالف السعودي ومرتزقته وبرريةة واوا ية وليل  يه  قابلواه وقال:

نو  أقود دياجيت الوايية  ااو  إىل مديووة احلديودة والبحوث وون ومول وأالوواء مورويي مبورةوة احللةوه 

ية وصووايي  ت أموانن لتلفوة مون املورةوة املكتظوة باملووازل فوجئ  بسماا دوي انفجايات قتا ف مدفع

واملمتلكات املدنية وقع  قتيفة جوايي بالرريق العام وناالرت الاظايا ت نول اةواه أصوب  بعودة شوظايا 

سوةر  ولويل األيض ناديو  وودما شاادت الودماء توهمور مون أموانن إصوابيت  األيسر وةهري يت ساق

 ميد جرا وي ونةلوي إىل املاوفيل فو تيل إيل شوصوني ونةلووو إىل ماوفيلوليل مون يسومعا قنةوا ي وتضو

السلوانة التي تتواجود فيوه موظموات دوليوة طبيوة ن طبواء بو   ودود للعوايوة الربيوة فيوه ملودة أسوبوا ت 
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خرج  موه بعود أن تعافيو  مون اقصوابات  احلوي معوروا بازد اموه بالسوكان املودنيني ولكون التحوالف 

و ايته  وقصفه  بدون متييز أل يواء م اولوة باملودنيني وتاوريدا  موهوا ةلموًا  ومرتزقته يستمرون ت

 وودوانًا.

 

 إفادات رسمية:

 

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 2   2 القتلى

 6 5  1 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 2 تدمري

  تضرر
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 اإلنساني الدولي:وصف االنتهاك وفقًا للقانون 

املورةوة الويت ا اسوتهدافها ووجودنا لةيةوات ميدانيوة ملعرفوة  املرنز الةانوو اطلر وليل الواقعة وأجر 

موووازل آالووة باملوودنيني وسووط  ووي سووكا معووروا مدنيووة وأن املكووان املسووتهدا وبوواية ووون ن املورةووة أ

وال توجد أي أاداا وسكرية ت تلب املورةة األمر التي يؤند أن ما قام  بوه قووات  بازد امه باملدنيني

يعاقوو  وليهووا الةووانون الوودويل  التحووالف اووو اسووتهداا متعموود للموودنيني واملواوويت املدنيووة واووي جوورا   

ت استمراي السعودية ولالفهوا  وجمردوخرقًا للمبادئ والةي  اليت أ ع  وليها املجتمعات املتحضرة. 

قتول واسووتهداا األطفوال والوسوواء واملودنيني مووا اوو إال جراووة باوعة تضوواا إىل اجلورا   الوويت  مووا زال 

ومسومر املجتمور الودويل الوتي موا زال صوامتًا إزاء اوته اجلورا   أ  رتكبها أمام موري التحالف السعودي

اتف املجتموور الوودويل الويت يووود   ووا جبوني اقنسووانية والوويت ستاووكل ت املسوتةبل الةريوو  وةبووة أموام تكوو

 ودفاوه ون احلةو  واحلريات بل ستكون اته اجلرا   سوابق دولية ت العدوان وليل املجتمعات والدول.

 

 توصيات المركز:

  املرنوووز الةوووانوو للحةوووو  والتوميوووة يووودوو  يووور موظموووات املجتمووور املووودو واملوظموووات الدوليوووة

ا األخ قيوة واقنسوانية ةواه موا يرتكبوه وخصوصًا موظمات األمو  املتحودة إىل لمول مسوئوليام

 السعودي من جرا   حبق البارية و اقنسانية  عا. التحالفطريان 

  نما يدوو األم  املتحدة وجملس األمن إىل احلفاظ وليل ما تبةيل من نعتها وسروة العمل ولويل

 ونساء اليمن.وقف احلري ووقف نزيف الدم اليما واحلد من ايتكاي اجلرا   حبق أطفال 

  ويدوو إىل سروة إيسال جلان لةيق دولية للتحةيق ت اته اجلراوة وفرياوا وتةودر مرتكبيهوا

 للةضاء الدويل.
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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

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل قتيل 15 طفل صةر اه ولي قاييه 1

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل قتيل 13 طفل حممد وبداد قاييه 2

 

 صور بعض الضحايا من القتلى املدنيني
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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

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل جريح 24  نر سامي زين ولي سليمان 1

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل جريح 18 طفل مروان وادل أمحد سعيد 2

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل جريح 35  نر وبداد وبدالرمحن ولي 3

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل جريح 26  نر وليد حممد ولي مصلح 4

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل جريح 38  نر أمحد سال  وبداد صاحل 5

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل جريح 19  نر حممد ولي قاييهحممد  6

 صور بعض الضحايا من اجلرحى املدنيني
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د(.3)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

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل تدمري 1 مزنل وبداد حممد املساجدي 1

 2018نوفمرب  10 احللةه احلديدة احلايل تدمري 1 مزنل اه ولي قاييه 2

 
 ل  دوبةضد جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد و صفد

  

  

  

  

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