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      ملخص:

اإلنسانية واإلبادة اجلماعية اليت دأب على ارتكاهبا وممارستهاا الهاتال  يف سياق اجلرائم ضد 

 ذالسعودي ضد املدنيني وعائالهتم يف اليمن منذ شروعه يف العدوان واحلصار يف أواخر شار مارس منت

متن  8:00الستاعة التت عنتدم وحىت تاريخ كهابتة ذتذا الهيريتر شتن  تلان الهاتال  الستعودي 2015عام ال

 متتدنيت تستتكنه عائلهتتان م غتتارتني يتتويهني استتهاد   متت ا2018ًنتتو م   7ألربعتتاي املوا تت  ا مستتاي يتتوم

( متدنيني 6حما ظتة احلديتدةأ أست رن عتن ميهت    -إحداذا نازحتة ننقيتة اجليليتة نديريتة الهايهتا

 ( متدنيني خخترين ذتم امرأتتان و  ت 4امرأتان وأب األسرة املدنية النازحة ويتر   و( أ  ال 3بينام  

واابن األك  للعائلة النازحة املسهاد ة كما دمرن امل ل الذي يأويام وسيارة ذيلوكس تابعتة متم كانت  

 املصدر الوحيد للعيش واحلياة.

         الواقعة:      فاصيل  ت

م استتتيق   تتتائران الهاتتتال  2018نتتو م   7ا تتت  األربعتتتاي املو مستتاي يتتتوممتتتن  8:00عنتتد الستتتاعة التتتت

السعودي قنيلهني يويهني اسهاد   م ل املوا ن/ عيداهلل سعيد عيدل الكائن ننقية اجليليتة مديريتة 

علتى  اجلتويهنيالهايها كان  تيقنه عائلهه وعائلة مدنية أختر  متن أقاربته كانت  نازحتة وقعت  الينيلهتني 

الذي كتان يهوايتد  يته أب األسترة النازحتة  و ناي امل لألسرة النازحة الغر هني اليت تأوي أغلب أ راد ا

مع ثالث من بناته لهس ر حصتيلة اليصت  اجلتوي عتن وقتوة يراتة إبتادة يديتدة مروعتة را  ضتايهاا 

    ( خخرين من أسرته بينام 4( أ  ال ورب األسرة النازحة وير   3( مدنيني بينام امرأتان و 6 

 أمساي وبيانان الضاايا اليهلى واجلرحى أوردناذا يف مالح  ذذا الهيرير. أك وامرأتان وابنه األ

حبسب إ ادان شاود عيان ونايني من اليص  للمركز اليانوين للايوق والهنمية أعاق القلان احلريب 

الهالي  يف أيتتواي املنقيتتة أي ياتتود أو بتتللهاتتال  الستتعودي بعتتد ارتكابتته اجلراتتة املروعتتة واستتهمرار  

اولة مم بالهارك والذذاب إىل امل ل املسهادف  يلة اللي  ومل يصتلوا إىل املكتان إا يف   تر اليتوم حم

مغتتادرة القتتلان احلتتريب أليتتواي املنقيتتةأ وعنتتد وزتتومم ويتتدوا  تتزرة ب تتعة خل هاتتا عنتتد الهتتا  

 الغارتني حب  األسرة املنكوبة.

       وناجين          شهود عيان 

                                         عامر،، ابنرن ارب رأل لة ررة اةدايرة الناليترة الر      32      العمرر                           حممد علي مجايل خلوف، يبلغ من 

                           حلظررة الق ررمل نرراةته اةجنررت دف  رر     ًا                                       قضررا الررراعلى علرر  معظررا كفرامتررا  ررا  متوا ررد

             قانلناه وحترد      تى                  شظايا الراعلى اجلوي ن        ريتوا                  ( من إخوااه نعض ا  3                    نأعجونة مع والدله و)

             إلينا قائالً:

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/
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التتذي نزحنتتا إليتته بعتتد تعتترس م لنتتا الستتاب  لليصتت  قتتام يف املتت ل  مهوايتتدينيف ليلتتة األربعتتاي كنتتا 

زتتاحب املتت ل التتذي نزحنتتا إليتته بالهعتتا   معنتتا ومنانتتا يتتزي متتن م لتته لنستتكن  يتته وكتتان القتتلان 

ويتدن ن ستع عاليتت بتني  على رؤوسنادم امل ل إا بالغارة اجلوية هت احلريب حيل  يف األيواي ومل أشعر

( متتن أختتو  2األنيتتاس وكنتت  بتتوعيع حيتتم مل أزتتب متتن شتتظايا الغتتارة اجلويتتة كنتت  أنتتا ووالتتد  و 

وقع  عيياا غارة ثانيتة قضت  علتى أغلتب  ب ناي امل لأأيب وثالث من أخوا   كان الغرف  يما إحد ب

كن  أزرخ من بني األنياس أ لب جند  ور تع األنيتاس اجلرحى الذين أزييوا ب ظايا الغارة األوىل 

عين وإنياذنا ولكتن مل يستهقع أحتد متن األذتا  الوزتول إلنياذنتاأ بصتعوبة خريت  متن بتني األنيتاس 

لغتارتني عتن أست رن اوقم  بر ع األنياس عن اجلرحى من أسر  وذم أمتع وأختو  ستامية ويوست أ 

 أشتاليأ نتن ا ن م تردين بتال أيستادذم ال يةتة إىلرحي  أيب ومخسة متن أختو  وأحالت  الغتاران 

 مأو .

                                                         عام،، شاتد عيا  من كنناء اةنطقة شاعك يف   روم ااتشراه ك جنرام     32                     حممد ماووم  نيد، عمره 

                                وكشالء الضحايا قانلناه وقاه لنا:

ل األربعتاي شتن   تائران الهاتال  الستعودي غتارتني يتويهني علتى مت  من مساي يوم 8:00الساعة  عند

علتتى املتت ل عيتتب ذلتتا استتهمر الهاليتت  للقتتلان  عنتتدما وقعتت عيتتداهلل ستتعيد عيتتدل شتتاذدن الغتتارتني 

يواي حاولنتا التذذاب له يتد ستاكنيه ولكتن الهاليت  املكلت  ملطهلت  القتائران اجلويتة متن األاحلريب يف 

لهتا  وذرعنتا مستاي املنقيتة انهظرنتا حتىت   تر اليتوم ا ودية و ائران بدون  يار كان  متتأن اثة وعم

متن  اإىل امل ل بعد أن غادر القلان احلريب األيواي وعند وزولنا ويدنا أشالي وأيساد ممزقة أغليا

ة ذتتم النتتايني متتن األستتر( أشتتطاآ خختترين 4أستترة نازحتتة كانتت  تستتكن يف املتت ل املستتهادفأ يتتر   

 .النازحة يف حال متاثلام لل  اي

 

               نتائج الواقعة:

 اةدايى:الضحايا 

 
   

 اإلمجايل

 6 1 2 3 القتل 

 4 1 2 1 اجلريت 

 اةنشآت اةداية:

 
  

 1 1 لدمري

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/
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

املنقيتة التيت ا استهادا اا وويتدنا حتيييتان ميدانيتة ملعر تة  املركز اليانوين ا لع على الواقعة وأير 

متت ل متتدين كانتت  تيقنتته عائلهتتان إحتتداذا نازحتتة مدنيتتة وأن املكتتان املستتهادف عيتتارة عتتن ن املنقيتتة أ

وا تويتد أي أذتداف عستكرية يف تلتا املنقيتة األمتر  قض  الغارة على معظم أ رادذتا ويرحت  اليييتة

مهعمتد للمتدنيني واملن تان املدنيتة وذتع يترائم الذي يؤكد أن ما قام  به قوان الهاتال  ذتو استهاداف 

 و ترديعاقب علياا اليانون الدو أ وخرقت للميادئ والييم اليت أمجعت  علياتا امل همعتان املهاضترة. 

اسهمرار السعودية وحتال اا يف قه  واسهاداف األ  ال والنساي واملدنيني ما ذو إا يراة ب عة تضاف 

ومستمع امل همتع التدو  التذي متا زال أ  رتكياتا أمتام متري هاال  السعوديالإىل اجلرائم اليت  ما زال 

زامهت إزاي ذذ  اجلرائم اليت يند  ما ييني اإلنسانية واليت سه تك  يف املستهيي  اليريتب عييتة أمتام 

تكات  امل همع الدو  ود اعه عن احليوق واحلريان ب  سهكون ذتذ  اجلترائم ستواب  دوليتة يف العتدوان 

  همعان والدول.على امل

 
 

               توصيات المركز:

  املركتتتز اليتتتانوين للايتتتوق والهنميتتتة يتتتدعو مجيتتتع منظمتتتان امل همتتتع املتتتدين واملنظمتتتان الدوليتتتة

وخصوزت منظمان األمتم املهاتدة إىل حتمت  مستةولياهتا األخالقيتة واإلنستانية  تا  متا يرتكيته 

 السعودي من يرائم حب  الي رية و اإلنسانية مجعا. الهاال  لان 

 األمن إىل احل اظ على ما تييى من مسعهاا وسرعة العم  علتى  كما يدعو األمم املهادة و لس

 وق  احلرب ووق  نزي  الدم اليمين واحلد من ارتكاب اجلرائم حب  أ  ال ونساي اليمن.

  ويدعو إىل سرعة إرسال جلان حتيي  دولية للهايي  يف ذذ  اجلراتة وغلذتا وتيتدر مرتكيياتا

 لليضاي الدو .
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د   تلىدمند جلر ينيد

 العمر النوع اب ا م
اوع 

 ابات اك
 اةحافظة اةديرية

مكا  

 الواقعة

لاعيخ 

 ا ت داف ا

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها قهي  60 ذكر علع مجا  حيىي خلوف 1

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها قهيلة 25 أنلى مجعة علع مجا  حيىي خلوف 3

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها قهيلة 23 أنلى أمينة علع مجا  حيىي خلوف 2

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها قهيلة 15   لة حسينه علع مجا  حيىي خلوف 4

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها قهي  13     أمحد علع مجا  حيىي خلوف 5

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها قهيلة 2   لة أمساي عيداهلل سعيد عيدل 6

  

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د ا حىدمند جلر ينيد

 العمر النوع اب ا م
اوع 

 ابات اك
 اةحافظة اةديرية

مكا  

 الواقعة

لاعيخ 

 ا ت داف ا

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها يرحية 27 أنلى سامية علع مجا  حيىي خلوف 1

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها يريح 10     يوس  علع مجا  حيىي خلوف 3

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها يرحية 50 أنلى حممد حيىي منويب ديهمحي 2

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها يريح 23 ذكر حممد علع مجا  حيىي خلوف 4

 

  

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر ي د جلرم صدو جلتض  صأمس ءدوبي   تد

 ا ا صايتب اةنشأة م
اوع 

 اةنشأة
 العدم

اوع 

 الضرع
 اةحافظة اةديرية

مكا  

 الواقعة

لاعيخ 

 ا ت داف ا

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها تدمل 1 م ل عيداهلل سعيد عيدل 1

 2018نو م   7 اجليلية احلديدة الهايها تدمل 1 سيارة علع مجا  حيىي خلوف 3

 
د نةدددد ءد–  يمددددندد-د جل كزد     ويند لح وقدو  تنمي د  د دعن/
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