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      ملخص:

مسنا  ينو  من   7:00شنها طريان التحالف السعودي احلريب عند الساعة  جويتنيأوقعت غارتني 

 -جناري  قررينة يل نن من رنة اني ربن ن  محنود  علن  مررعنة ومن عا عنا   2018ننومرب   20الثالثا  

( مندن ني قتلن   نف ط لنني وجندرا وجنرآ ط نك ا نر  يربنا 3حمامظة احلديند،    -مديرية الدريهرب 

 دمرت الغارتني ان ع وأحلرت أضرار جس ربة مبررعة األسر، اننيوقة.

  :       الواقعة      فاصيل  ت

شنت طا ر، يرق ة أو أيثر للتحالف السعودي   2018نومرب   20 الثالثا  م  مسا  7:00ند الساعة النع

 ت صننك ق نهربننا قننق دقننا ت اسننتهدمت منن ع ومررعننة انننواط ا عننا   محننود جنناري  ني جننويتنيغننارت

( 3  أسن رت عن  مرتنك  حمامظنة احلديند، -مديرينة الندريهرب  -قررية يل ن من رنة اني ربن ن اليا نة 

مدن ني رجك مس  وط لنني من  أي نادج وجنرآ ط نك ا نر.. يصنك انرينر الرنانوئ علن  أ نا هف و نف: 

 7 -عامن  اناين انن ع وانررعنة  علن  عناع  عنا   جناري  75يننا ر عربنرج عا   محود جناري  

سنوات  واجلريح محود حمربد عا   جاري  يبلغ من  العربنر  9 -قرا  ف عا   جاري إسنوات  عربار 

 ًاساق  األمي  ومت نرل  إىل انش    يربا مت تدمري من مف وإحلناأ أضنرار الغار، الثان ةسنوات قترت  6

 أعالف اناش ة تعد مصدر د ك األسر، اننيوقة وتومري مت لبات الع   واحل ا،. تنتج عةجس ربة مبرر

                                إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

                                       عامًا، شاهد عياا  ططاوإل عساعال الطاار ا اري      56                                 حيىي سويد أمحد جارحي، يبلغ من العمر 

                  قابلناه وقال لنا:

يانت طا رتني يرق تني حتومان يف األجوا  إضامة إىل طا ر، ذ بنا ألدا  اال، انغرب مبسجد انن رة 

قدون ط ار د لنا انسجد ويان معنا عدد م  أ ايل الررينة مجن ، وقعنت غنار، جوينة عن  نة يناد انسنجد 

جناري  ومعن   أن يتهد  عل  رؤوسنا  رجنا من  وحن  مصاقني قالذعر وذ نن احلنا ا عنا   عبنداه

لت رند قر نة عنا لتهف وعنندما وانلوا قناب من مف  عنت ان ري الرنبلنة  ثالثة من  أي نادج إىل من مف

اجلوية هتوي إل نا استلر ت جبسدي علن  األر    دو  ان جار نا يننت ا ني ضنج ج الشنظايا تتنناثر 

محننود حمربنند  بنناب منن ع عنا   جنناري  قعند انرشنناع الغبننار  عنت اننرا  ال  نكقيف ينك اانناج وقعنت 

قند قتلنوا وي يتبنت من  أجسناد ف إل   وعند واويل وجدت ط لني وجدرا  عا   ي لن جندت   رعت

 إال األشال   ووجدت جبوار ف ط نك ا نر تعنر  لباناقات مرربنت لربنك ال  نك اجلنريح قتنرت سناق 

حتلننت يف  حلرق ننةال نا رات ايانننت   جنرا  الغننار، ووضنعت  علنن  مننو سن ار  وان لرننت قنن  حننو انشنن  
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اجهف منن  قر ننة عا لننة عننا   جنناري  جنننوا منن  الغننارات ومت إ ننر األجننوا  أثنننا  ق ننام  قنرننك اجلننريح.

 إىل م ع أيد أقارهبف. م مف و ف يف احة ج د، قا  ق  ذ ف

                                    عامااًا، أحااد افااراي املساارة املنكوبااة  اا  ماان     03                                  حممااد عاااود محااوي جااارحي، يبلااغ ماان العماار 

       ل لنا:                           الغارات بأعجوبة قابلناه وقا

قعد اال، انغرب م  يو  الثالثا  قا  ال ريان احلريب للتحنالف السنعودي قشن  غنارتني جنويتني األوىل 

وقعت مبررعتنا عندما  ي أيب عا   محود جاري  اوت الغار،  ر  م  انسجد متجه  حنو م لننا 

ا اسنتهدمتهف الغنار، ومع  ثالثة م  أي ادج أيد ف ولدي محود حمربد عا   وأثنا  واومف قاب م لنن

منن  أي ننادج  ننف أقنننا   أط نناع( 2عامنن  ومعنن    75الثان ننة م سنن رت عنن  ري ننك أيب عننا   ينننا ر عربننرج 

سننوات ي ن   6سنوات وجرآ ولدي محود حمربد عنا    9قرا  ف إسنوات وعربار  7أ و  عل  عاع  

  يندإا  طعنا  العشنا  من  الغارات يننت أننا قند ذ بنت لشنر قبك وقوعقترت الغار، الثان ة ساق  األمي  

 حمالت األغذية.

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اعمجايل

 3 1  2 القتل 

 1   1 ا رح 

 املنشآت املدنية:

 
  

  1 طدمري

 1  طضرر

 

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

انن رنة النمت مت اسنتهدامها ووجندنا حتر رنات م دان نة نعرمنة  انرير الرانوئ اطلي عل  الواقعة وأجر 

منن ع ومررعننة ألسننر، مدن ننة تعتربنند يف د لهننا علنن  مدن ننة وأن انيننان انسننتهدف عبننار، عنن  ن انن رننة أ

وال توجد أي أ داف عسيرية يف تلك انن رة األمر النذي يكيند أن منا قامنت قن  قنوات التحنالف  الرراعة

يعاقننن عل هننا الرننانون النندويل  و رقنن  ربنندن ني واننشننملت اندن ننة و نن  جننرا ف  ننو اسننتهداف متعربنند لل
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اسنتربرار السنعودية وحتال هنا يف قتنك  وجمنردللرببادئ والر ف المت أععنت عل هنا انجتربعنات انتح.نر،. 

التحالف واستهداف األط اع والنسا  واندن ني ما  و إال جرمية قشعة ت.اف إىل اجلرا ف المت  ما زاع 

ومسربي انجتربي الدويل الذي ما زاع اامت  إزا   ذج اجلنرا ف النمت ينند  أ  رتيبها أما  مري سعوديال

ما جبني اإلنسنان ة والنمت ستشنيك يف انسنتربك الررينن عربنة أمنا  تيناتف انجتربني الندويل ودماعن  عن  

 انجتربعات والدوع.احلروأ واحلريات قك ستيون  ذج اجلرا ف سواقت دول ة يف العدوان عل  

 

               توصيات المركز:

  انرينننر الرنننانوئ للحرنننوأ والتنرب نننة يننندعو ع ننني منظربنننات انجتربننني انننندئ واننظربنننات الدول نننة

و صوا  منظربات األمنف انتحند، إىل حتربنك مسناول اهتا األ الق نة واإلنسنان ة اناج منا يرتيبن  

 ععا.السعودي م  جرا ف لت البشرية و اإلنسان ة  التحالفطريان 

   يربا يدعو األمف انتحد، وجملق األم  إىل احل اظ عل  ما تبر  م   عتها وسرعة العربك علن

 وقف احلرب ووقف نريف الد  ال ربين واحلد م  ارتياب اجلرا ف لت أط اع ونسا  ال رب .

   مرتيب هنا ويدعو إىل سرعة إرساع جلان حتر ت دول ة للتحر ت يف  ذج اجلرمينة وغري نا وترند

 للر.ا  الدويل.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوإل االسم م
نوإل 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكا  

 الواقعة

طاريخ 

 استهدافهم

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  قت ك 75 ذير عا   محود عبداه جاري  1

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  قت ك 7 ط ك عل  عاع  عا   محود جاري  2

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  قت ك 9 ط ك عربار اقرا  ف عا   محود جاري  0

 

  

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوإل االسم م
نوإل 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكا  

 الواقعة

طاريخ 

 استهدافهم

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  جريح 6 ط ك محود حمربد عا   محود جاري  1

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب املنشأة م
نوإل 

 املنشأة
 العدي

نوإل 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكا  

 الواقعة

طاريخ 

 استهدافهم

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  تدمري 1 م ع عا   محود عبداه جاري  1

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  ت.رر 1 مررعة عا   محود عبداه جاري  2

 2018نومرب   20 قرية يل ن احلديد، الدريهرب  ت.رر 1 مسجد مسجد 0

 

  

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