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         الواقعة:      فاصيل  ت

نوفمرب  29من مساء يوم اخلميس املوافق  4:00شنت الطائرات احلربية للتحالف السعودي عند الساعة 

دقالالائق اهالتتدفت الةالالاتر ازن   مال     الالد  5بالالك  ال  االالاتر    الر  م ثالث  االاتات يويالالة    ال  2018

 -ه   قال    قريالة الارامالة منطقالة ا الا ابراهيم  رعين  بقية الةاتات اهتتدفت مزتعة خنيال   ابعالة لال

حمافظالالة ة،الالةف  هالال رت الةالالاتر ازن   الالالا اهالالتتدفت املالال   عالالن مقتالال  مالالد   -مديريالالة بيالالت ال قيالاله

 ( مدنيك آ رين بينتم امر ر مسنة.5عامًاف  ير  ) 38امسه/ فتيين ابراهيم  رعين يبلغ من العمر 

عامالًاف االاةا املال    املزتعالةف  30 هيم  الرعينة   املر ز القانو  على  مسائتم  هم:   الد ابالرا

خبيالالت ةسالالن  الالرعين  رعامالالًاف بتالالرت الةالالاتر يالالد  اليمالال ف  الالالد م/ هالالعيد 40حممالالد ابالالراهيم  الالرعين 

عالائ  مسالعودي يبلالغ مالن العمالر  عامالًاف عبالداه 25عامًاف حممد علي هعتو   رعين  60يناهز عمرها 

عامًاف قام  هايل املنطقالة بالر رايتم مالن بالك  نقالال املال   املسالتتدع  ه  هالعافتم    امل ال ىف  30

 نخي     ل ت خنلتك.الالةات ك ازن ر   حلقت  ضراتًا يسيمة مبزتعة 

                 إفادات شهود عيان

                         ن مًان أبنًااا اطنطقًاة اًاا                   عامًا،، اًاا د عيًاا    52                                   عبداهلل يوسف أمحد فتيين، يبلغ من العمر 

                                   جهود إسعاف اجلرحى قابلناه وقال لنا:

 20مسعالت لليالق ئالائرر بالد ا ئيالات لالوم    يالالواء املنطقالة   نالا  اهالا ل ثةالة مالزتعا ما الت  الالو 

دقيقالالة غ االالادتت  ف،الالتر يالالاءت ئالالائرر ةربيالالة ةلقالالت بعلالالو مالالنخ ع  شالالنت االالاتر يويالالة مسعالالت   يالالز 

 ان ،الالرت الةالالاتر  قعالالت مبالال  /   الالد ابالالراهيم  الالرعين ت يالالت  ًاتضالال  انبطحالالتانطثقتالالا  الالو املنطقالالة 

الةبات  ازند نة منه هنضت مالن ماالا   ةا لالت الال هاف لت قالد هالااا املال   فسالمعت لليالق الطالائرات 

ا ا     يواء املنطقة غ عا د ق  ه ب الات  ك علالى مزتعالة النخيال  الواقال  بالدا لتا املال   ماحلربية 

هاعة من  قوع آ ر ااتر يوية  هبت    املااا  يالدنا مال     الد ابالراهيم املستتدع بعد مضي تب  

 رعين متدم بالاام  غ قمنا بعد جميء عدر متطوعك من هااا املنطقة برف  ازننقال عالن الضالحايا 

 شالالقاء  ةالالدهم  الالاا ي الالة هامالالدر  آ الالر بتالالرت يالالد  اليمالال   ال الالال   هالالو االالاةا  3 شالالخا   6   رينالالا 

 الالد م امالر ر مسالنة  شخ الك مالن يال اهنم   مالا يرةالت ايا ب ظايا   بطناله  امل   فاقدًا لوعيه

ةال    وا لزيات م  بعد انتتائنا من   الرا  الضالحايا مالن بالك  نقالال املال   املتالدم   نالا عالن هالياتر 

 8:00نقالالا هم مالالن  طالالر اإاالالابات اهالالتمرت يتودنالالا بالبحالال  ةالال  السالالاعة    امل الال ى إ قالالوم بالالنقلتمن

يدنا هياتر مدنية  قمنالا بالنقلتم    امل ال ى باحلسالينية  نالا خن الى مالن االدت الطالائرات عندها   مساءً

  معا در ق  تا علينا   ن   ئريقنا إهعاع ا رةى  عند  اولنا امل  ى شعرنا بازنماا.

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/


 

 

 م2018نوفمبر  29الحديدة             –بيت الفقيه  –الجاح  –منزل أحمد إبراهيم كرعني قصف تقرير حقوقي يوثق 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 2 

                                             عامًاًا،، حًاًااحزن اطًاًارل ومل عًاًاة النهيًاًاني اطيًاًاتهدفت  أحًاًايزن     03                       أمحًاًاد ابًاًارا يع ،ًاًارعين، عمًاًاره 

                                                            وأحناا متفرقة من جيده أفقدتًاه وعيًاه قابلنًااه و ًاو للًاال للعًاى   شًافى               بشظايا   بطنه 

                         األ دل باحليينية وقال لنا:

  ويت فتيين  حممالد ابالراهيم  الرعين  معنالا شخ الك مالن ي اننالا   الو لزيات نالا  نا  دا   م لنا ب نا 

مسالاءً ف،التر  قعالت  4:00السالاعة  عنالد  انت  الد نا هعيدر خبيت  رعين   ارفة   ر  بامل   ف،تر 

على م يل  دم امل   فوقنا  شعرت بان ،ات عنيف  ضةط هالواء عقبتالا أ  شالعر ب اليء فقالدت  الةاتر

اابا ب ظايا من الةاتر ازن     بطين   ريو  املنق ين من انقالال مال  ف اهالتعدت  عيي يراء  

 عيالالي   نالالا   امل الال ى بعالالد  هالالعا   ليالالهف  هالال رت الةالالاتر ازن   الالالا اهالالتتدفت مالال يل عالالن تةيالال    الالي 

 60(  شخا   الد نا/ هعيدر خبيالت ةسالن  الرعين ينالاهز عمرهالا 5عامًاف  ير  ) 38فتيين ابراهيم 

عامالًا بتالرت يالد  اليمال   ي اننالا الال ين   الوا لزيات نالا   نالا  40 شالقيقي ال الا  حممالد ابالراهيم عامًاف 

نتبالالاد  احلالالدي  معتالالم بالالدا   مالال يلف  سالالا مالالا  فالالاد  املسالالع ك عالالا د الطالال اا احلالالر  للتحالالالف 

ح السعودي شنه اات ك يويتك اهالتتدفت مزتعالة النخيال  التابعالة يل   ل الت خنلتالك منتالاف مال يل  االب

  ئثالً من الر ام.

               نتائج الواقعة:

 اللحايا اطدني :

 
   

 اإلمجايل

 1 1   القتلى

 5 4 1  اجلرحى

 اطنشآت اطدنية:

 
  

  1 تدمري

 1  تلر 

 

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

املنطقالة الالا ه اهالتتدافتا   يالدنا لقيقالات ميدانيالة ملعرفالة  املر ز القانو  ائل  على الواقعة   ير 

مال   مالد   سالانه عائلالة فقال ر  عتمالد قوا الا علالى مدنية   ا املاالاا املسالتتدع عبالاتر عالن ا املنطقة  

 ال  ويد  ي  هداع عسارية    لك املنطقة ازنمر الال ي يك الد  ا مالا قامالت باله قالوات التحالالف  الزتاعة

يعاقالالا عليتالالا القالالانوا الالالد يلف   رقالالًا للمالالدنيك  املن الالملت املدنيالالة  هالالي يالالرائم هالالو اهالالتتداع متعمالالد 
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اهالتمرات السالعودية  لال تالا   قتال    جمالردللمبادئ  القيم الا  مجعالت عليتالا امل،تمعالات املتحضالرر. 

التحالف  اهتتداع ازنئ ا   النساء  املدنيك ما هو  ال يرمية ب عة  ضاع    ا رائم الا  ما  ا  

 مسم  امل،تم  الد يل ال ي ما  ا  اامتًا   اء ه   ا الرائم الالا ينالد     ر ابتا  مام مري السعودي

هلا يبك اإنسالانية  الالا هت الا    املسالتقب  القريالا عقبالة  مالام  االا ف امل،تمال  الالد يل  دفاعاله عالن 

 ت  الد  .احلقوق  احلريات ب  هتاوا ه   ا رائم هوابق د لية   العد اا على امل،تمعا

 

               توصيات المركز:

  املر الالالز القالالالانو  للحقالالالوق  التنميالالالة يالالالدعو مجيالالال  منظمالالالات امل،تمالالال  املالالالد   املنظمالالالات الد ليالالالة

   واًا منظمات ازنمالم املتحالدر    لمال  مسالاوليا ا ازن ثقيالة  اإنسالانية  الا  مالا ير اباله 

 السعودي من يرائم  ق الب رية   اإنسانية مجعا. التحالفئ اا 

 ازنمن    احل اظ على ما  بقى من مسعتتا  هرعة العم  علالى   ما يدعو ازنمم املتحدر  جملس

  قف احلرف   قف نزيف الدم اليمين  احلد من ات ااف ا رائم  ق  ئ ا   نساء اليمن.

  يدعو    هرعة  تها   اا لقيق د لية للتحقيق   ه   ا رميالة  ا هالا   قالدر مر ابيتالا 

 للقضاء الد يل.
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د(.1)ملح د قمد

دمند جلرن نيدد وضح  د و   لأمس ءدوب  ن تد

 العمر النوع االسع م
نوع 

 االنتها 
 مكان الواقعة اطحافظة اطديرية

تا يخ 

 استهدافهع

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه قتي  38   ر فتيين ابراهيم فتيين  رعين 1

  

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب  ن تد وضح   د  احىدمند جلرن نيد

 العمر النوع االسع م
نوع 

 االنتها 
 مكان الواقعة اطحافظة اطديرية

تا يخ 

 استهدافهع

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه يريح 30   ر   د ابراهيم  رعين 1

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه يريح 40   ر حممد ابراهيم  رعين 5

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه يريح 25   ر حممد علي هعتو   رعين 0

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه يريح 30   ر عبداه عائ  مسعودي 4

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه يرحية 60  ن ى هعيدر خبيت ةسن  رعين 2

 

  

د(.3)ملح د قمد

دو جل ضا ص جلنشآتد جلرن  د جلرماصدأمس ءدوب  ن تد

 العدد نوع اطنشأة اسع حاحزن اطنشأة م
نوع 

 اللر 
 مكان الواقعة اطحافظة اطديرية

تا يخ 

 استهدافهع

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه  دم  1 م     د ابراهيم  رعين 1

 2018نوفمرب  29 ا ا / الارامة احلديدر بيت ال قيه  ضرت 1 مزتعة خني    د ابراهيم  رعين 5

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