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 :تفاصيل الواقعة ملخص

طائرتان حربيتان لتحالف العدوان السنعدي  بالث  اااا  ودة  ن د السنان  التاةنع  وال  نف    تشن 
م نلى مر ى ةننن مدفي  اتت نات  بم ة   نجام   2021يةسنمرر   24من ليل  الجمع  المدافق  

، اةنننتتندفنت الانااى ابولى مر ى مدفي  اتت ننننات  والالنا ين  نلى ضنننداح  مندة ن  المحدةنت
ن حراةننن  الم  نننغى والاااى الالالال  اةنننتتدفت ت جر معدا  عدمي  تابع   اةنننتتدفت مر ى ةنننن

للمؤةننسنن  العام  لثت ننات  بمدة   المحدةت وت  م  ننغى مد ي  عدمي  تع ى بتدفير عدما   
المر يين نلى اؤوس   للمداط ين ف  مجال اتت نات  المد ي  وات تر ت اةنير  الاااا  نن تدمير

الم  نننغى المسنننتتندفن  وت     ئلتنان بننامنف افرايتنا تنابعن  لحراسم ننامن كنان متداونداف فيتمنا وم ت
( ننامناف ،  35ننائلن  تناشنننم احمند نرند  الحدا  اتلنت الانااى الجدةن  عووتنهلل ت نار نرند ا  الحدا   
( ناماف،  50وطيلتما احمد تاشم الذ  لم ةنمف ابيعهلل الالا   وورحت عووتهلل الالا ي / آم   الضلع   

بداائق من  الاااا  دا  واب ابةننرى  جى بغنجدب  لورووهلل ارف واد   ( ةنن 3وطيلتما نل  تاشننم  
للم  ننننغى/ احمند محمند    ابعر  مسنننن نهلل لمةاولن  وفييتنهلل ، امنا العنائلن  ابعرل فت  ننائلن  الحنااس
( ناماف ، وطيليتما شنيار احمد 35الجعد  ف د اةنير  الاااى نن ور  عووتهلل ح ان ةحيى التالل   

ةن دا  ، تم خعرا  الضنحاةا من العائلتان من بين ا  ام مر ى ةنن تما  (  5 ةن تان( وعليف احمد  
يمرتهلل    لمدفي  م  ننغى اتت ننات  مر ى ةنننن آعرف د اةننتتدفت   الالا ي المسننتتد، ، اما الاااى 
( ننامناف، وور  عميلنهلل م  ننندا ندم الجثل  ةرل  من 25   الجعند د  ةنننيف  واتلنت المدفف/ احمن 

( ناماف ، تم اةنعا، الم نابين خلى المسنت نيى الجمتدا  لمدة   المحدةت، لتسنير ح نيل   50العمر  
( اطينال وامراتين  3ن اعرةن  ( مند يي6( مند يين اوثف وامراى طيلتمنا وور   3الانااا  نن م تنف  

 .ت جر معدا  وصيا   ات ات  للمؤةس  العام  لثت ات و( مرا   ةن ي  2كما يمر   واوف 

م اصندا  المؤةنسن  العام  لثت نات  بيا تا ايا ت فيهلل اةنتتدا، طيران  2021يةسنمرر    25ف  
العندوان ابمرةن  السنننعدي  لمر ى فر  ات  نننارا  التنابح لتنا بمحناف ن  المحدةنت حين  اصنننابت  

ليتا مما اةير نن ة دط ضحاةا مد يين من نائث   م  غتتا وةنن لعامالاااا  ةنن حراة  خيااى 
العاملين ، واالت بغن الم  غى ت  عدمي  تدفر عدما  من عثلتا للمداط ين ف  اةا  اتت ات   
ومرترة  بحياتتم المد ي ، و اشنند  مؤةننسنن  اتت ننات  ابمم المتحدى والمجتمح الدول  التدعف  

خة ا، ندوا هلل ضنند المد يين والم  ننل  الحيدة     المسننؤول والضنناى نلى تحالف العدوان باتجا 
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والودمي  بحسن  اح نائي  اةنمي  صناياى نن وعااى اتت نات  تعرضنت اةان  اتت نات  والررةد  
م لل  ننف والتدمير المم تح حي  2015مااس   26م ذ بداة  العدوان السننعدي  نلى اليمن ف   

( محة   1652( برواف و 248ير  ( اتيف من مدفييتا ومت دةنننيتا، وتدم55اةنننير  نن ةننن دط  
( كري   ات نات ، وبلات  32( من معدا  ادل وتنييف و 1458( م  نغى ةن ترات  و  46ات نال و 

 الف يوتا. 572مليدن و  452الوسائر عمس  ملياا و 

 ناجين وشهود عيان:إفادة 

ؤةننسنن   وثق المركة ال ا د   وااع  ا ننف طائرا  التحالف السننعدي  لمر ى حراةنن  ومدفي  م
 اتت ات  بالمحدةت واابف  اوين من الاااا  وشتدي نيان وتلو ت خفايتتم ف  ابت :

( عاماً، وأب أحد 25( عاماً، يعمل حارساً في المنشأة منذ )45يبلغ من العمر )  -هاشم أحمد الحوري
 الغارة بأعجوبة قابلناه وقال لنا: األسرة المنكوبة نجى من

من عووتا  واطيال  م تن ف  مر ى المسنننن الذ  اامت المؤةننسنن     اةنننن ا ا واةننرت  المند   
( ننامناف وامنااس وفييت  ف  حراةننن  20بر نائنهلل ل نا م نذ بنداةن  ا  نننائتنا لتنذ  الم  نننغى ارنف حدال   

الم  ننغى وت  م  ننغى عدمي  مد ي  بامتياع ت دم عدماتتا لمداط ين وةنننان محاف   المحدةت،  
ابول اةنننن فيهلل ا ا واةننرت  والدوا الالا   ةسنننن فيهلل عميل   ةتندن مر ى السنننن من يواةن الدوا 

الحنااس ابعر احمند الجعند  مح اةنننرتهلل وف  ليلن  الجمع  عروت خلى بداب  الم  نننغى لمةاول  نمل   
ون د وصنندل  ما شننعر  خت با يجااا  اااا  ودة  ضننربت الم  ننغى وضنناى ةنن ةت نلى ابام  

جا  ثم ن   واد  الاااا  ةنمعت صند  تحليق طائرا   وكا ت ال ن اةا وابحجاا تت اثر ف  كف ات
تحنالف العندوان السنننعدي  وت  تانايا ةنننمنار الم ة ن  بعند ت يينذتنا لجرةمتتنا ن رتنا ترننت  حد  
مسنن   لتي د اةنرت  تياوغ  بم ناتدى اكام نلى افراي نائلت  صنرعت ف  من  جى من عمثئ   

ك نت اةنننمح ا ي تم وت عالدا نلى ايند    لمسنننانندت  نلى افح الركنام نن بعا افراي ننائلت  النذةن
الحيناى، تر  عمثئ  وابتنال  المجناواةن وانامدا برفح الركنام نن افراي اةنننرت  واةنننرى عميل  احمند 
لم  الجعند  واند اةنننير  الانااى نن احينف عووت  ابولى ت نار الحدا  وطيل  م تنا احمند تناشنننم  

اد  الاااى الدح ني  ، وورحت عووت  ابعرل  ةتجاوع نامهلل الالا   لدتيتهلل وكان بحضنن والدتهلل اث ار و
آم   الضنلع  وولد  نل  تاشنم ةرل  من العمر ثث  ةن دا  اما اةنرى عميل  احمد الجعد  ف د تم  
اعراوتم من بين اب  ام وتم م ننابين خصننابا  متدةننة  ووميعتم  جد بغنجدب  ، تم ا ننف  
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ات  وانمف فيتا م ذ بداة    نغتتا  مر ى ةنن  ا بدون ا  ل   فالم  نغى ت  تابع  لمؤةنسن  اتت ن 
 ( ناماف(.20ارف  

( عاماً، شاهد عيان وأحد موظفي مؤسسة االتصاالت المستهدفة 52هزاع علي حسن الصعاديه )
 نجى من الغارات قابلناه وأفادنا بقولة:  

الواص   ك ا ا ا وعمثئ  العاملين لح   الاااا  الجدة    ناتد التلياع باةنتراح  بجداا مر ى السننن  
ب ا ف  مر ى اتت نات ، فجغى ةنمع ا صنرام عميل ا م  ندا الجثل  عرو ا من باب اتةنتراح  وخلا بهلل  
ة دل ل ا تحليق طيران لتحالف العدوان ف  ةنمار المحدةت وف  تل  اللح ا  تياوغ  بم ناتدى 

و  كا ت  لمعنان و اا اةى المننان حسنننينت ا تنا اااا  اية ا بغوسننناي ا نلى ابام وات يجنااا  ي
متداوداف عميل ا احمد الحمير    مدفيين كان اتج  نن ثث  اااا  ودة  اةننتتدفت مر ى ةنننن ال

لتن  ارنف الانااا  من ن ند نا لي نام فندمر  الانااا  المر ى واعرو نا  والن  تنامندى من بين الركنام  
  كما اةننتتدفت الاااتان ابعرل مر ى ةنننن حراةنن  الم  ننغى ، كا ت تسنننن فيهلل اةننرتان يمرتهلل

تلت شنننو نننين من اةنننرى تاشنننم الحدا  واةنننرى احمد الجعد   الاااتان نلى اؤوس ةننناك يهلل وا
 اعرو اتم من بين الركام وتم اةعافتم خلى المست يى الجمتدا  ب  عار(.

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 3 1 1 1 القتلى 

 6 1 2 3 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
   

 1 1 1 تدمير 
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

الم ة   الت  تم اةننتتدافتا تح ي ا  ميدا ي  لمعرف     المركة ال ا د   اطلح نلى الدااع  واورل
مسنناكن لمدفي  مؤةننسنن  اتت ننات   مد ي  وان المنان المسننتتد، نرااى نن  ن الم ة   اووود ا 

وت تدوند ا  اتندا، نسننننرةن  ف  تلن  الم ة ن  ابمر النذ     وت جر ابوتةى وال نننينا ن  التنابح لتنا،  
ةؤكد ان ما اامت بهلل ادا  التحالف تد اةنتتدا، متعمد للمد يين والم  نل  المد ي  وت  ورائم  

اومعنت نليتنا المجتمعنا  المتحضنننرى. ةعناا  نليتنا ال نا دن الدول ، وعرااف للمرنايل وال يم الت  
ةم   اةنتمراا السنعدية  وتحاليتا ف  اتف واةنتتدا، ابطيال وال سنار والمد يين ما تد خت ور ومجري

ومسنننمح المجتمح ال  رتنرتا امام مرة  التحالف السنننعدي ما عال ب نننع  تضنننا، خلى الجرائم الت  
ة دل لتا ورين اإل سنننا ي  والت  ةنننت ننننف ف   الدول  الذ  ما عال صنننامتاف خعار تذ  الجرائم الت  

المست رف ال رة  ن ر  امام تناتف المجتمح الدول  ويفانهلل نن الح دق والحرةا  بف ةتندن تذ   
 الجرائم ةدابق يولي  ف  العدوان نلى المجتمعا  والدول.

 

 توصيات المركز:

  والم  ما  الدولي   المركة ال ا د   للح دق والت مي  ةدند وميح م  ما  المجتمح المد  
ما   تجا   واإل سا ي   ابعثاي   مسئدلياتتا  تحمف  خلى  المتحدى  ابمم  م  ما   وع دصاف 

 ةرتنرهلل طيران التحالف السعدي  من ورائم بحق الر رة  و اإل سا ي  ومعا.
   كما ةدند ابمم المتحدى ومجلس ابمن خلى الحياظ نلى ما تر ى من ةمعتتا وةرن  العمف

الجرائم بحق اطيال و سار  نلى واف   ااتناب  والحد من  اليم    الدم  الحرب وواف  ةةف 
 اليمن. 

   وت دةم وايرتا  الجرةم   تذ   ف   للتح يق  يولي   تح يق  لجان  خاةال  ةرن   خلى  وةدند 
 مرتنريتا لل ضار الدول . 
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

 د    العمر ال د  اتةنننننننننم  م
 ات تتاك 

الم ة  / 
منان   المحاف    المدةرة 

 تااةخ الدااع   الدااع  

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   اتيف  25 لكر احمد ةيف اال  الحمير    1

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   اتيل  35 ا الى  ت ار نرد ا  افيق الحدا   2

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   اتيف  نام و  ف  طيف احمد تاشم احمد نرد  الحدا   3

 (.2ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين

 د    العمر ال د  اتةنننننننننم  م
 ات تتاك 

الم ة  / 
منان   المحاف    المدةرة 

 تااةخ الدااع   الدااع  

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   ورةح  50 ا الى  آم   ةحيى حمدي الضلع    1

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   ورةح  3 طيف احمد نرد  الحدا   نل  تاشم  2

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   ورةح  5 طيف عليف احمد محمد احمد الجعد   3

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   ورةح  2 طيل   شيار احمد محمد احمد الجعد   4

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   ورةح  35 ا الى  ح ان ةحيى التالل   5

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام   ورةح  50 لكر م  دا ندم  الجثل   6

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

 د    العدي الم  غى د   اةم صاح  الم  غى م 
 الضرا 

الم ة  / 
منان   المحاف    المدةرة 

 تااةخ الدااع   الدااع  

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام /  المحدةت  تدمير  1 ت جر الم  غى المؤةس  العام  لثت ات   1

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام /  المحدةت  تدمير  1 ةنن المدفيين  المؤةس  العام  لثت ات   2

 2021يةسمرر  24 نجام   المحدةت  نجام /  المحدةت  تدمير  1 ت جر الم  غى المؤةس  العام  لثت ات   3

 

 صنعــــاء –اليمــــن  - صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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