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 محافظة حجة –مديرية كشر  –منطقة العبيسة 
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 فاصيل الواقعة:ت

الحربي للتحالف السعودي عند  السداع  أغار الطيران 
ر 2019 برامددر  20مسدداي مددور ااربعدداي ال وا دد   5:00

بصددار ج يددوي علددة ادديارن ال ددواهر مواددف هددا ر 
حزار ال رمني أثناي توقفه يدوار مندزع علدي عدا   

محا ظد   - مرمد  شردرم -ال رمني ب نطق  العبيسد 
حجدد أ أاددفرغ ال ددارن عددر تدد مير السدديارن  رحيدد  

( مد ييير بصاداباغ ملتلفد أ ش دا 3اا قها  يدر   
عاماًأ أح   محيدة حسدير  35 –أضرغ ال ارن بال نزع ال جا رأ  الضحاما  م: مواف ها ر ال رمني 

 عاماً. 45عاماًأ حسر علي حزار ال رمني  20 عاماًأ زم  عب اهلل ال رمني 25ال رمني 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

 عامًا، شاهد عيان من سكان المنطقة قال لنا: 24وليد عبداهلل الدريني، 

مور ااربعاي ا عت تحليد  هدا راغ حربيد   دي  مساي مر 5:00عن  الساع   أثناي عودتي إلة ال نزع
ندت علدة   دخ د دوع منزلندا  ويمدت بسد اغ ادفير غدارن يومد  ا اي ال نطق  عن ما اقتربت  ش

لحظاغ  د غ علة مقرب  مر ال ندزع بال نطقد  شايدت عنيفد أ التفدت مسداراً  رأمدت د دان  غبدار 
شثيف مرتفع مر مكان تواي  منزع علي عا   ال رمني  ل  لد ي اعتقداد  دي تلدخ اللحظداغ أن 

يقراغ ال بار  ااد ن  رأمت ايارن موادف هدا ر رشضت يحو ال كان  بع  اأ ال ارن ااته  ت منزله
حطدار  ا دتعلت النيدران  دي بقامدا إلدة قد  أحالتهدا  ال رمني شايت  ي ال سته    مر ال دارن 

حطامها  ا عت اراج يرحة مطلبون يج تهم يمت   ارشت  ي يهود إيقاذ الجرحة  ايتردلنا 
ل  ال دارن ادقوم مد يي قتدي ًأ أاعفنا الجرحة إلدة ال ردفة شايدت حصدي ثم يث  ااحب السيارن

( آ درمر مدر  دظاما ال دارنأ ال نطقد  معر  د  بكثا د  3مالخ  اا   السيارن ال سدته   أ  يدر   
اكايها ال  ييير  منذ  هر تقرمباً مقور التحالف السعودي بالقصف الجوي علة منازع  م تلكاغ 

تهم  يزحدوا بحثداً عدر اامدان مندازلهم  م تلكدا أغلب ال واهنير ترشدوا أال  ييير بصورن  حري 
  االاتقرار.

 .................................................... 
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عاماً، أحد الجرحى الثالثة الذين أصيبوا إثر الغارة الجوية قابلناه  20زيد عبداهلل الدريني، 
 وتحدث إلينا قائالً:

شنت أتبادع الح مث مع أا قا ي أح   محيدة الد رمني  حسدر علدي حدزار  شدان موادف هدا ر 
ما  دعريا إال بال دارن ق  ياي بسيارته  أثناي  قو ه بسيارته يوار منزع علي عا   ال رمنيأ  ال رمني

متراً تفصلنا عر مكان رشون السديارن ال سدته    أ تنداثرغ  15الجوم  عن ما ضربت ايارتهأ شايت 
الرظاما  ي ش  اتجاه  أابت بجر   بال    ق غ  عييأ أ قت مر ال يبوب   ي ال ردفةأ التفدت 
حولي  رأمت أا قا ي أح    حسر بجواري مصابيرأ تم إاعا هم معديأ  أ بر يدي بدين موادف 

 ها ر مالخ السيارن ق  أحالت ال ارن يس ه إلة أ  ي متناثرن.

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 1 1   القتلى

 3 3   الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
 

 سيارة

 1  تدمير

  1 تضرر
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

ال رشز القايويي اهلع علة الواقع   أيرى تحقيقاغ مي ايي  ل عر   ال نطق  التي تم ااته ا ها 
 ال تويد  أي  اديارن احد  ال دواهنير  ي يا أن ال نطق  م يي   أن ال كان ال سته ف عبارن عدر 

أ  اف عسكرم   ي تلخ ال نطق  اامر الذي مؤش  أن ما قامت به قدواغ التحدالف  دو اادته اف 
متع   لل  ييير  ال نرآغ ال  يي    ي يرا م معاقدب عليهدا القدايون الد  ليأ   رقداً لل بداد  

 دي قتد   القيم التي أي عت عليها ال جت عاغ ال تحضرن.  مجرد اادت رار السدعودم   تحالفهدا 
 ااته اف ااهفاع  النساي  ال  ييير ما  دو إال يرم د  بردع  تضداف إلدة الجدرا م التدي  مدا زاع 
التحالف السعودي مرتكبها أمار مرأى  مس ع ال جت ع ال  لي الذي ما زاع اامتاً إزاي  ذه الجدرا م 

اتف ال جت دع التي من ى لها يبير اإليسايي   التي اترك   ي ال ستقب  القرمب عقبد  أمدار تكد
ال  لي  د اعه عر الحقوق  الحرماغ بد  ادتكون  دذه الجدرا م ادواب  د ليد   دي العد  ان علدة 

 ال جت عاغ  ال  ع.

 

 توصيات المركز:

   ال رشز القايويي للحقوق  التن ي  م عو ي يع منظ اغ ال جت ع ال  يي  ال نظ اغ ال  لي
مسمولياتها اا  قي   اإليسايي  تجاه ما   صوااً منظ اغ اامم ال تح ن إلة تح   

 مرتكبه هيران التحالف السعودي مر يرا م بح  البررم    اإليسايي  ي عا.
   ش ا م عو اامم ال تح ن  مجلس اامر إلة الحفاظ علة ما تبقة مر ا عتها  ارع

ع الع   علة  قف الحرب   قف يزمف ال ر الي ني  الح  مر ارتكاب الجرا م بح  أهفا
  يساي الي ر.

  م عو إلة ارع  إرااع لجان تحقي  د لي  للتحقي   ي  ذه الجرم    غير ا  تق مم 
 مرتكبيها للقضاي ال  لي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

يوغ  الع ر النوغ االادددددددددم ر
 االيتهاك

ال نطق / 
مكان  ال حا ظ  ال  مرم 

 تارمخ الواقع  الواقع 

 2019 برامر  20 العبيس  حج  شرر قتي  35 ذشر مواف ها ر حزار ال رمني 1 

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

يوغ  الع ر النوغ االادددددددددم ر
 االيتهاك

ال نطق / 
مكان  ال حا ظ  ال  مرم 

 تارمخ الواقع  الواقع 

 2019 برامر  20 العبيس  حج  شرر يرمح 25 ذشر أح   محية حسير ال رمني 1 

 2019 برامر  20 العبيس  حج  شرر يرمح 20 ذشر زم  عب اهلل علي ال رمني 2 

 2019 برامر  20 العبيس  حج  شرر يرمح 45 ذشر حسر علي حزار ال رمني 3 

 المدنيين الجرحىصور بعض الضحايا من 
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 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

يوغ  اام ااحب ال نرين ر
يوغ  الع د ال نرين

 الضرر
ال نطق / 
 تارمخ الواقع  مكان الواقع  ال حا ظ  ال  مرم 

 2019 برامر  20 العبيس  حج  شرر ت مير 1 ايارن مواف ها ر ال رمني 1

 2019 برامر  20 العبيس  حج  شرر تضرر 1 منزع علي عا   ال رمني 2

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
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