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 والواليات المتحدة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرينإلى 

  ،حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والتي ال تميز  بما في ذلكيجب االلتزام بقوانين الحرب

ناسب مع ال تتوخسائر في صفوف المدنيين إلى التي تؤدي الهجمات و ،بين مدنيين ومقاتلين

 الميزة العسكرية المتوقعة. 

  اتخاذ كل االحتياطات الممكنة لتقليص الضرر الالحق بالمدنيين، ويشمل هذا تقديم إنذارات

 فعالة مسبقة قبل الهجمات كلما أمكن. 

 شمل ديق بانتهاكات قوانين الحرب، بما يإجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في المزاعم القابلة للتص

 الوقائع التي يغطيها هذا التقرير.

  قوع مالحقات قضائية عند اكتشاف والقيام بإعالن نتائج التحقيقات واتخاذ إجراءات تأديبية أو

 انتهاكات أو جرائم حرب. 

 اءات اذ إجرعسكرية، واتخ اأهداف أو بلدات بعينها اعتبار مدنء به بسحب أي إعالن سبق اإلدال

 عالنات. اإل مثل هذهبة ضد األفراد الذين تقدموا بتأديبية مناس

  اتساقا مع حظر الهجمات العشوائية، يجب إنهاء استخدام األسلحة المتفجرة ذات نطاق التأثير

 الواسع في المناطق المأهولة بالسكان.

 واألضرار  واإلصابات تقديم تعويضات فورية ومالئمة للمدنيين وعائالتهم، تعويضا على القتل

تقديم تعويضات مالية  في نظرطأ. يجب الالالحقة بالممتلكات جراء الغارات الموجهة بالخ

 .لوقوع مخالفات عتبارنوا جراء الغارات دون اللمدنيين الذين عا

 حتى  كبيرة من المدنيين، اتفعيل سياسة التحقيق في الغارات الجوية التي شهدت سقوط أعداد

 دلة على وقوع انتهاكات لقوانين الحرب. في غياب أي أ

  إعالن معلومات عن األهداف العسكرية المقصودة في الغارات الجوية التي أسفرت عن خسائر

 نيين، وجميع الدول المشاركة في تلك الغارات. دفي صفوف الم

  لمدنيين اتيسير المساعدات اإلنسانية والشحنات التجارية التي بها مواد مطلوبة لبقاء السكان

 على قيد الحياة، ال سيما المساعدات الموجهة للمصابين في النزاع.

 

 إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي

 ية المقصودة من الغاراتيجب دعوة التحالف لتوفير معلومات تفصيلية عن األهداف العسكر 

ين وقوع ت كلما تبن. يجب إتاحة المعلومات علنا والضغط لتقديم تعويضاوفيها مدني قُتلالتي 

 أخطاء.

 

 المتحدة الوالياتإلى 

  التوضيح العلني لدور الواليات المتحدة في النزاع المسلح، بما في ذلك الخطوات التي يجب

ي مزاعم والتحقيق ف ،اتخذتها لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين أثناء العمليات الجوية

 انتهاكات قوانين الحرب. 

 

 التحالف  سانديإلى م



 
 

 

  يجب دعوة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين إلى تنفيذ التوصيات أعاله، ال سيما الضغط

 إلجراء تحقيقات محايدة في الغارات الجوية التي يُزعم انتهاكها لقوانين الحرب. 

  التوضيح العلني لدور دولتكم في القتال، بما في ذلك إن كانت شاركت بشكل يجعلها طرفا في

 النزاع. 

 اليات المتحدة إجراء تحقيقات في أي غارات جوية بها أدلة قابلة للتصديق باحتمال على الو

وقوع خروقات لقوانين الحرب، وربما شاركت الواليات المتحدة بها مشاركة مباشرة، سواء 

أو تقديم معلومات عن األهداف أو معلومات  دمشاركة بالوقو اتعن طريق تزويد طائر

 من أشكال الدعم المباشر.  شكل آخرأي استخباراتية أو 

  الدول التي تقدم األسلحة للتحالف ومنها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

عليها التحقيق فيما إذا كان قد تم استخدام تلك األسلحة في أي غارات جوية بها انتهاكات لقوانين 

 الحرب، وأن تكف عن بيع أو تسليم هذه األسلحة.

 

 موالقوات الموالية له نيحوثيالإلى 

 لتقليص المخاطر  الممكنةويشمل هذا اتخاذ جميع الخطوات  ،يجب االلتزام بقوانين الحرب

مساعدة المدنيين على مغادرة المناطق  في ذلكم، بما هالالحقة بالسكان الخاضعين لسيطرت

 المعرضة لهجمات عسكرية. 

  واتخاذ خطوات إلبعاد المدنيين  ،بالسكانتفادي وضع األغراض العسكرية في مناطق مزدحمة

 عن المناطق المعرضة للهجمات.

 

 إلى الدول أعضاء مجلس األمن

  المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول حالة حقوق  ة بعرض يقّدمهلباطالميجب

 اإلنسان الحالية في اليمن. 

 ه أو "تخطيط أو توجييته عن تذكير جميع أطراف النزاع اليمني بأن أي شخص تتبين مسؤول

ارتكاب أعمال تخالف القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبق أو القانون الدولي اإلنساني أو 

فضال عن المسؤولين عن إعاقة تسليم المساعدات  ،أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان"

 .2140ر اإلنسانية لليمن، ربما يخضعون لحظر السفر وتجميد األصول بموجب القرا

  على جمع األدلة حول مسؤولية األفراد  2140قرار التشجيع لجنة الخبراء المشكلة بموجب

اقة إع ون الدولي اإلنساني المنطبقين أوعن انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقان

 .2140الخاصة بالقرار  العقوباتالمساعدات اإلنسانية، وكشف المعلومات للجنة 
 

 السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة إلى المفوضية 

  7نشاط آلية التحقيق الوطنية التي صدر بها قرار من الرئيس هادي في  متابعةيجب 

وتوفير الدعم للمساعدة في ضمان أدائها لعملها بشكل يتمتع بالمصداقية  2015سبتمبر/أيلول 

 والحياد، بمقتضى المعايير الدولية. 



  حقوق اإلنسان بشكل منتظم بالتقدم المحرز فيما يخص آلية التحقيق الوطنية أو إبالغ مجلس

غيرها من التحقيقات، وتقديم توصيات حول الخطوات التالية المطلوبة لضمان التحقيق 

، وذلك 2011 ذوالتوثيق واإلبالغ العلني عن انتهاكات قوانين الحرب وحقوق اإلنسان من

 بالشكل المناسب.

 

 عضاء مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسانإلى الدول أ

  يجب عقد جلسة خاصة لمناقشة حالة حقوق اإلنسان في اليمن إذا لم يتصد التحالف بقيادة

 السعودية لمسألة الخسائر في صفوف المدنيين، أو إذا لم يتحسن الوضع اإلنساني في اليمن. 

 تشكيل آلية تحقيق مستقلة ودولية للتحقيق في جميع ، يجبإضافة إلى آلية التحقيق الوطنية 

 انتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع.
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: نوفمبر/تشرين الثاني  التكاليف المدنية للقتال في العاصمة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"اليمن  

  

انظر:  

 (. يونيو/حزيران  )تم االطالع في  

انظر:  

نوفمبر/تشرين الثاني  االطالع في  )تم 

(؛ وانظر: 

 (. مايو/أيار  )تم االطالع في  

على التزام الحياد في هذا النزاع. انظر:  أُدرجت باكستان في البداية كعضو في التحالف، لكن البرلمان الباكستاني صّوت في أبريل/نيسان  

)تم   

 (.يونيو/حزيران  االطالع في 
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انظر:  

)تم  

 (.أكتوبر/تشرين األول  االطالع في 

انظر:  

 

؛ ، باقتباس من اتفاقية جنيف األولى، المادة (، القاعدة )كامبردج: مطبعة جامعة كامبردج،  القانون الدولي اإلنساني العرفية الدولية للصليب األحمر، اللجن 

ي القانون األمريكي لدليل الحرب التوجيهي أن: "واجبات تنفيذ . ورد ف؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة ؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة اتفاقية جنيف الثانية، المادة 

كنة أو بالغ عن االنتهاكات المموإنفاذ قانون الحرب تقتضي أيضا االلتزام بواجبات التحقيق في تقارير مزاعم انتهاكات قوانين الحرب". "سياسة" وزارة الدفاع "تتطلب اإل

توجد عليها معلومات قابلة للتصديق، أو السلوك أثناء العمليات العسكرية بخالف الحرب، الذي قد يمثل انتهاكا لقوانين الحرب إذا  المشتبه بها أو المزعومة لقوانين الحرب التي

وقع أثناء نزاع مسلح )"الوقائع التي يجب التبليغ بها"(. انظر: 

(، نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

 .البند 
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: مارس/آذار  نّص مؤتمر صحفي، السفير السعودي إلى الواليات المتحدة عادل بن أحمد الجبير، واشنطن العاصمة،  

 (.مايو/أيار  )تم االطالع في  

أغسطس/آب  و أغسطس/آب  قال دبلوماسيان لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول الحكومة اليمنية أخبرهما بأنه في اللجنة. مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  

. 

انظر:  

 (.ول أكتوبر/تشرين األ )تم االطالع في  

انظر:  

 )تم االطالع في   

 (.نوفمبر/تشرين الثاني 

انظر:  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  
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(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في   

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

وانظر: 

 (. نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

انظر:  

 (.أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  
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162624
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انظر:  

)تم االطالع في  

(؛ وانظر: أكتوبر/تشرين األول  

)تم االطالع  

(؛ وانظر: أكتوبر/تشرين األول  في 

)تم  

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  االطالع في 

(؛ وانظر: نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

(؛ وانظر: 

 (.نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

: مارس/آذار  سقوط ضحايا مدنيين بسبب الضربات الجوية التي تقودها السعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"اليمن  

  

: أبريل/نيسان  غارات جوية على مخيم تثير بواعث قلق جسيمة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –اليمن " 
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: أبريل/نيسان  مدنيا"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  غارة جوية على مصنع تقتل  –"اليمن  

  

: يونيو/حزيران  غارات جوية غير مشروعة تقتل عشرات المدنيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"اليمن  

  

: مايو/أيار  نة سعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، قوات موالية للحوثيين أطلقت صواريخ على مدي –"اليمن  
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 ()أ(.) ؛ باقتباس من البروتوكول األول، المادة قاعدة القانون الدولي اإلنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب األحمر،  

: أغسطس/آب  قودية تقتل وتصيب العشرات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، الصواريخ العن –"اليمن  

 ذخائر عنقودية تُعرض المدنيين للخطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  -؛ "اليمن  

غارات جوية بقيادة السعودية استخدمت ذخائر عنقودية"، بيان صحفي لـ  -؛ "اليمن  : مايو/أيار 

اعتمد البرلمان األوروبي قرارا  يوليو/تموز  . في : مايو/أيار  هيومن رايتس ووتش، 

ي اليمن، بما يشمل استخدام القنابل العنقودية. تم اعتماد القرار دون تصويت: انظر: يدين الغارات الجوية بقيادة السعودية ف

 (.نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  
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؛ مقابلة يوليو/تموز  ؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ]تم حجب االسم[، حجة، يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ]تم حجب االسم[، حجة،  

 .يوليو/تموز  هيومن رايتس ووتش مع ]تم حجب االسم[، حجة، 

: يوليو/تموز  يان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، مدفعية الحوثيين تقتل العشرات في عدن"، ب –"اليمن  

  

: مايو/أيار  قوات موالية للحوثيين أطلقت صواريخ على مدينة سعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"اليمن  

 

: سبتمبر/أيلول  الحوثيون استخدموا ألغاما أرضية في عدن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"اليمن  
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28
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 : أبريل/نيسان  وتش، القتال يدمر مستشفى"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس و –"اليمن  

: يونيو/حزيران  حوثيون ومقاتلون جنوبيون يعتدون على مستشفى في عدن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  -"اليمن 

  

انظر:  

نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

 .) 

انظر:  

 (.أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  

سبتمبر/أيلول  م"، بيان صحفي،  لسنة  تعديل القرار الجمهوري رقم م ب لسنة  انظر: الرئيس عبد ربه منصور هادي، صدور قرار جمهوري رقم  

 :

 )تم االطالع في   

 (.أكتوبر/تشرين األول 
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: أكتوبر/تشرين األول  مجلس حقوق اإلنسان يخذل المدنيين اليمنيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"األمم المتحدة  

  

 السابق. 
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انظر:  

 (. أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  

انظر:  

أكتوبر/تشرين  )تم االطالع في  

 (.األول 

انظر:  

أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  

.) 

انظر:  

أكتوبر/تشرين  )تم االطالع في  

 (.األول 

انظر:  

)تم االطالع في  

 (.أكتوبر/تشرين األول  
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انظر:  

 (.أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  

انظر:  

 (.أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في   

انظر:  

)تم  

 (.أكتوبر/تشرين األول  االطالع في 

انظر:  

 )تم االطالع في  

 (.أكتوبر/تشرين األول 

انظر:  

 (.نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  

انظر:  

نوفمبر/تشرين الثاني  )تم االطالع في  
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: سبتمبر/أيلول  انتهاكات مقاتلين جنوبيين وحوثيين ضد سجناء في عدن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –(؛ "اليمن 

  

: مايو/أيار  التحالف يمنع وصول الوقود الذي تمس الحاجة إليه"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –"اليمن  
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 (.) ل األول، المادة ، باقتباس من البروتوكوالقاعدة القانون الدولي اإلنساني العرفي، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،  

 (.) ، باقتباس من البروتوكول األول، المادة السابق، القاعدة  
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 ، باقتباس من األدلة التوجيهية العسكرية وبيانات رسمية.السابق، القاعدة  

 ()أ(.) ، باقتباس من البروتوكول األول، المادة السابق، القاعدة  

 ()أ(.) باقتباس من البروتوكول األول، المادة  ،السابق، القاعدة  

 (.) ، باقتباس من البروتوكول الثاني، المادة السابق، القاعدة  

 .()ب( و)، باقتباس من البروتوكول األول المواد السابق، القاعدة  
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56

                                           

 
 

 
. ]المصدر باإلنجليزية[: (، ص )جنيف: مارتينوس نيجوف بابليشرز، تعليق على البروتوكوالت اإلضافية اللجنة الدولية للصليب األحمر،  

 

 (.)البروتوكول األول، المادة ، باقتباس من القاعدة القانون الدولي اإلنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب األحمر،  

 (.و ) ، باقتباس من البروتوكول األول، المادة السابق، القاعدة  

 ()أ(.) ، باقتباس من البروتوكول األول، المادة السابق، القاعدة  

 . – ص تعليق على البروتوكوالت اإلضافية، اللجنة الدولية للصليب الحمر،  

 (.()أ())، باقتباس من البروتوكول األول، المادة القاعدة القانون الدولي اإلنساني العرفي، جنة الدولية للصليب األحمر، الل 
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59

60

61

                                           

 
 

 
 .إلى  السابق، القواعد  

 .السابق، القاعدة  

 .السابق، القاعدة  

قضية رقم  ،، باقتباس من، على سبيل المثال "قضية االدعاء ضد ديالليتش وآخرون" )قضية سيليبيتشي( المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةالسابق، القاعدة  

حكم المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا  ، تأكد في قضية االستئناف رقم نوفمبر/تشرين الثاني  ، حكم )دائرة المحاكمة( بتاريخ 

. ]المصدر باإلنجليزية[: فبراير/شباط  السابقة )دائرة االستئناف(، 

 

 .السابق، القاعدة  



 
 

 

62

 

                                           

 
 

 
 .السابق، القاعدة  



 

 

  عمران

11201511:45

4025

320664

 
 

100328
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 . يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد صالح القهوي، عمران،  



64

 
31

65

 
23

 

 

 عبس/خوالن سجن

3:1512

1509333

25318

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد الحارثي، عمران،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد صالح القهوي، عمران،  



 
 

 

 
 

25

55
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67

 

بالسجن وشخصين في متجر قرب السجن، بحسب ُمسعف في  اسجينا وحارس 17بين القتلى كان 

بدراجته البخارية إلى جوار السجن  ماًرارجل كان  ةجثعلم إنه رأى ممحمد حسن قال  68مستشفى عبس.

 وقت الهجوم.

                                           

 

 

 
 القات نبات يمضغه العديد من اليمنيين، وهو مادة ُمنبهة متوسطة التأثير. 

 .يوليو/تموز  ي محمد حسن معلم، عبس، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عل 

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد محوس، عبس،  



 
50164

69 5

 

فقد شقيقه في الهجوم، وقد وصل إلى مسرح الهجوم بعد  ،جندي بالجيش ،ودار محمد أحمد يحيى

 االنفجار مباشرة: 

 

70

 

الهدف المقصود من الهجوم. خالد علي فرجان هو شقيق عمر  تحديدلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من 

فرجان. قال إنه كان يزور السجن يوميا منذ بدأت الحرب ليجلب الطعام للنزالء، وأنه لم ير قط أي 

الحوثيين أو نشاط عسكري عند السجن، مثل تخزين أسلحة داخله أو على مقربة منه، أو أفراد من 

 71القوات الموالية لهم.

 

                                           

 
 

 
 .مايو/أيار  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم عمر علي فرجان، صنعاء،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد أحمد يحيى ودار، عبس،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد علي فرجان، عبس،  



 
 

 

 

 

قال أحد السكان إن قلة من البنايات البالية القريبة من السجن كانت تخص الجيش اليمني وأنها كانت 

تُستخدم في إسكان عائالت الضباط، لكن أنكر آخرون هذا القول. اكتشفت هيومن رايتس ووتش وجود 

 أدلةر على لم تعثهيكل معدني وما يبدو أنها بقايا سيارتي جيب عسكريتين وسط البنايات المهدمة، لكن 

أخرى على استخدام المنطقة في أغراض عسكرية، أو على إقامة أشخاص في اآلونة األخيرة في تلك 

 البنايات.

 

قال ضابط باألمن الوطني في صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش إن وقت الضربة، كان الحوثيون 

د رايتس ووتش من التأكعبس/خوالن. لم تتمكن هيومن سجن عدة أسرى حرب سعوديين في  يحتجزون

 72من هذه المعلومات.

                                           

 
 

 
 .سبتمبر/أيلول  مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، صنعاء،  



 

منذ بدأت الحرب، استهدفت عدة غارات جوية على مناطق أخرى من عبس المطار الحربي ومجمعا 

 عسكريا وبناية أخرى قرب الطريق الرئيسية قال السكان إنها كانت تستخدم في أغراض عسكرية.

 

ما لم تكن مستخدمة في أغراض عسكرية. إذا كان السجون العادية هي أعيان مدنية يُحظر استهدافها، 

الحوثيون قد استخدموا السجن في أسر مقاتلين، كانت لتصبح هدفا عسكريا مشروعا، وإن كان البد في 

كل هجوم تحري التناسب، وعدم التسبب في خسائر في صفوف المدنيين تتجاوز بإفراط الميزة 

 العسكرية المتوقعة من الهجوم.
 

 زبيد

قنابل على بلدة زبيد التي  5مايو/أيار أسقطت طائرة ما ال يقل عن  12مساء  4:15لساعة حوالي ا

 60كيلومترا جنوبّي مدينة الحديدة الساحلية، ما أودى بحياة  96يسيطر عليها الحوثيون، على مسافة 

 73آخرين على األقل. 155أطفال، مع إصابة  8امرأة و 13مدنيا على األقل بينهم 

 
 

طوابق في  3من القنابل بناية من  3يوليو/تموز. أصابت  26يومن رايتس ووتش الموقع في تفقدت ه

وسط سوق شاجع. أصابت القنبلة األولى متجر حلوى في المبنى. الضربة الثانية التي قال الشهود إنها 

الطابق  تأصابألما الضربة الثالثة فدقائق، أصابت مطعما في الطابق األرضي من البناية.  5كانت بعد 

 متاجر بقالة.  4آخر و بنايتين أخريين كان فيهما مطعم . كما دمرت قوة االنفجاراتفأدت النهياره الثاني

 

                                           

 
 

 
 المحلية. التي قدمتها العيادة الطبيةتم التوصل إلى هذه األعداد الخاصة بالخسائر البشرية من خالل التحقق من أكثر من مصدر من أسماء الضحايا، التي أبلغ بها السكان وتلك  



 
 

 

 بائع قات في سوق شاجع، وقد أصيب في الضربة الثانية: ،عاما( 36عبده أحمد طيفي )قال 

74

 

 البتر.طيفي في ساقه اليسرى لتفادي حمد تم إجراء عملية زرع عظام أل

 

من المنطقة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد  ُمحرر صحفي، عاما( 34عبد هللا أمين الدهبي )

 سماعه االنفجار، هرع إلى السوق بحثا عن ابن عمه، وهو من باعة القات في السوق: 

 

50

12

75

 

د. فيصل عوض، رئيس جمعية اإلغاثة في زبيد التي قادت جهود التعرف على القتلى، قال لـ هيومن 

 76من أجساد، لم يتم التعرف عليها، من منطقة السوق. قطعة 66رايتس ووتش إن السلطات جمعت 

 

متر  600بستان ليمون على مسافة في وقت الضربات الجوية على سوق شاجع، سقطت قنبلتان على 

ياردة( من مدخل بيت أحمد باجش صاحب  54مترا ) 50ياردة( تقريبا من السوق، وعلى مسافة  656)

أطفال.  4مدنيين بينهم امرأتان و 9أحد المطعمين الذين ُدمرا في الهجوم على السوق، ما أودى بحياة 

ل ا، وأن المقاتلين الحوثيين جاءوا بعد الواقعة بقليطهولم تنفجر لدى سق احدى القنبلتين شهود إن 3قال 

 77وأزالوها.

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبده أحمد طيفي، زبيد،  

 .يوليو/تموز  من رايتس ووتش مع عبد هللا أمين الدهبي، زبيد، مقابلة هيو 

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. فيصل عوض، زبيد،  

 .يوليو/تموز  مقابالت هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد هللا العجم وفكري ناصر الوصلة وعلي أحمد طيفي، زبيد،  



 

 

 

 قال باجش لـ هيومن رايتس ووتش: 
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 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد باجش، زبيد،  



 
 

 

عاما( هو بائع قات في سوق شاجع، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مصنعا للنسيج  55ثابت حمدين )

ميال( من السوق كان يُنتج أزياء عسكرية للحوثيين،  0.6يتبع القطاع العام على مسافة كيلومتر تقريبا )

ر المصنع بالغارات الجوية ولم يكن قد لم يتأث 79وقال إنه يشتبه في أن ذاك كان هدف الغارة الجوية.

 يوليو/تموز. 26استهدف حتى توقيت زيارة هيومن رايتس ووتش لزبيد في 

 

ن القيادات المتوسطة للحوثيين يأكلون م 3لغارة الجوية لق في اليوم الساب إلى أنه رأىأشار حمدين 

يين يدخلون كثيرا إلى السوق قال باجش صاحب المطعم إن المقاتلين الحوث 80الغداء في مطعم بالسوق.

لشراء القات ولألكل في المطاعم، لكنهم ال "يبقون هنا". قال أيضا إنه لم تكن هنالك أي حواجز أمنية 

 81للحوثيين قرب السوق.

 

أعداد قليلة من العسكريين الحوثيين في السوق ال يعني إمكانية اعتبار السوق برمته هدفا مشروعا  وجود

ما يكون المصنع الذي ينتج أزياء عسكرية أو منتجات أخرى للعسكريين هدفا عسكريا لهجوم بالقنابل. رب

بشكل مباشر في األعمال العدائية. يجب  غير مشاركينمشروعا، لكن الُعمال داخله يعتبرون مدنيين 

 على التحالف إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان الهجوم عشوائيا بشكل غير قانوني، وإن كان الهجوم على

 كنةالممالمصنع أثناء ساعات العمل استهدافا غير متناسب، وإن كان قد تم اتخاذ جميع االحتياطات 

 لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

 مثلث عاهم

يوليو/تموز قصفت طائرة للتحالف سوقا في وسط قرية مثلث عاهم، على  4مساء  10حوالي الساعة 

ود مع السعودية في شمال غرب اليمن. ألن الهجوم وقع أثناء كيلومترا تقريبا جنوبّي الحد 20مسافة 

فقد كانت المنطقة عامرة بالناس ساعة اإلفطار في المطاعم بعد الغروب.  ،شهر رمضان المبارك

طوابق  4بنايات على األقل على الطريق الرئيسية للقرية، بما في ذلك مبنى من  6دّمرت الغارة الجوية 

 كان به مطعم صنعاء، ومتجر صغير وفندق، وشاحنة نقل مياه وسيارة أمام المبنى.

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ثابت حمدين، زبيد،  

 السابق. 

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد باجش، زبيد،  



 
 

مستشفيات استقبلت  4يوليو/تموز وتحدثت إلى عاملين في  24ووتش الموقع في تفقدت هيومن رايتس 

شخصا على األقل،  65القتلى والجرحى، وإلى مسؤولين من وزارة حقوق اإلنسان. أودى الهجوم بحياة 

آخرين. تم إرسال  105 ما ال يقل عن أطفال، مع إصابة 3على األقل من المهاجرين األفارقة و 6بينهم 

المصابين إلى مستشفى الجمهورية في حجة، وقد أصيبوا بجروح جراء شظايا معدنية، وكان من  40

 82أغلبهم بحاجة لجراحات، بحسب ممرض كان بالمستشفى تلك الليلة.

 

عاما( يعمل نادال في مطعم صنعاء، وقد أصيب جراء الهجوم. قال لـ هيومن رايتس  35محمد حسن )

ميال(  1.2وقود بضربة أخرى، على مسافة كيلومترين تقريبا ) ووتش إن قبل ساعات استُهدفت محطة

ميال(، وفي  0.6إلى الشمال. ثم بعد ساعة وقعت ضربة على ملعب كرة قدم على مسافة كيلومتر )

الوقت نفسه وقعت ضربة على مبنى خاو على مسافة كيلومترين. قال إنه سمع من بعض الناس في 

لم يذكر أي من األشخاص  83ن المبنى الفارغ في تخزين األسلحة.البلدة إن الحوثيين كانوا يستخدمو

 اآلخرين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابالت نفس األمر.

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد جحا، حجة،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد حسن، حجة،  



 
 

 

 

 

آخرين في  100شخصا في المطعم، ونحو  50حسن أن وقت الضربة، كان هناك حوالي محمد قّدر 

الفندق بالطابق العلوي. توجد أمام المطعم مساحة مفتوحة فيها باعة سمك وخضراوات، وآخرون 

مهاجرا  60إلى  50كان هناك نحو أخرى. يعتقد حسن أنه  ايبيعون هواتف خلوية وقات وأغراض

أفريقيا، وكذا نحو نفس العدد من اليمنيين النازحين من قرى شمالية تقع على الحدود، كانوا يجلسون 

 حسن لـ هيومن رايتس ووتش: محمد على عتبة المطعم وقت االنفجار. قال 
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13

84

 

إنه تعرض إلصابات جراء شظية معدنية في كتفه األيسر  حسن الطبيب الذي كان يتابع حالة محمدقال 

على تحريك ذراعه األيسر بشكل كامل  لم يستعد قدرته ،وصدره وساقه اليمنى. وبعد عدة جراحات

 85بعد.

 

عاما( سائق شاحنة كان في السوق وقت االنفجار، وصف المشهد الذي رآه بعد  40سالم المشوالي )

 وقوع االنفجار: 

 

45
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ميال(،  87كيلومترا ) 140صيدالني بمستشفى الجمهورية في حجة، على مسافة ، د. عدنان الوزان

 ذهب بسيارة إسعاف إلى مثلث عاهم بعد الضربة الجوية: 

 

30

12:3023
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30
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عاما( هو مهندس ميكانيكي ذهب إلى موقع االنفجار في ساعة مبكرة من  52) السلوىوف ؤعبد الر

 الصباح التالي. قال لـ هيومن رايتس ووتش: 

                                           

 
 

 
 السابق. 

 السابق. 

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سالم المشوالي، حجة،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عدنان الوزان، حجة،  



 
 

 

 

10

 

 ،م. قال المشواليليس من الواضح إن كان أي من الحوثيين أو القوات الموالية لهم قد قُتلوا في الهجو

 55مترا ) 50للحوثيين على مسافة  ك نقطة تفتيشهنا تلـ هيومن رايتس ووتش إنه كان ،سائق الشاحنة

 88مقاتال حوثيا. 12إلى  10 اياردة( من النقطة المستهدفة بالغارة، وكان به

 

 . نقطة التفتيشتحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إن الهجوم لم يضر ب قال شهود

 

فإن على التحالف إجراء  –عد هدفا عسكريا مشروعا تو –الهدف  يه نقطة التفتيش تكان حتى إذا

لتقليص الضرر الالحق بالمدنيين، وإن كان  الممكنة تحقيق لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ االحتياطات

 قد تم تنفيذ الهجوم عشوائيا أو بدون تناسب بصفة غير قانونية.
 

 أسواق عمران 

يوليو/تموز، أصابت قنابل موقعين بمحافظة عمران،  6أو نحو ذلك التوقيت في  4:30اعة بدءا من الس

آخرين على  20طفال، وإصابة  15مدنيا على األقل بينهم امرأة و 29شمالّي صنعاء، ما أودى بحياة 

 األقل.

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  هيومن رايتس ووتش مع سالم المشوالي، حجة، مقابلة  



 
 

يسية الرئ ن، حيث تجّمع باعة الُخضراوات قرب الطريقسمى سوق بُ تُ أصابت الضربة األولى منطقة 

ميال( شمال شرقّي مدينة عمران. مفرح  6.2كيلومترات ) 10التي تصل عمران بالريدة، على مسافة 

متجها يومن رايتس ووتش إنه كان عاما( وهو بائع بطاطس ال يستخدم إال اسمه األول، قال لـ ه 35)

 فاتته، عندما سقطت القنبلة:ألن صالة العصر  ،المسجد إلى
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يُعرف باسمه األول فحسب، وصف االنفجار لـ هيومن رايتس بائع خضراوات ، عاما( 21نشوان )

مواضع. حاولت النهوض لكن لم  3ووتش قائال: "كأن لهبا رفعني في الهواء. انكسرت ساقي من 

 90أقدر".

 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مفرح، عمران،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشوان، عمران،  



 
 

 

 

عاما( بائع خضراوات أصيب في الغارة. أظهر لـ هيومن رايتس ووتش ما  25رضوان يحيى أحمد )

قال هو وشهود  91.خديهفي  همن جلد كتفيه لزرع جزءألم به من إصابات. اضطر األطباء إلزالة 

آخرون على الغارة قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنه لم تكن هنالك مركبات حوثية أو مركبات عسكرية 

موالية أخرى على الطريق وقت الغارة، وليس معروفا وجود أي أهداف عسكرية في المنطقة 

 آخرين على األقل. 6وإصابة  ،أطفال 9بينهم  ،مدنيين 10ن عن مقتل المستهدفة. أسفرت غارة سوق بُ 

 

لى ميال( إ 0.62ضربت قنبلة ثانية سوق جوب على امتداد الطريق بمقدار كيلومتر آخر ) ،بعد دقائق

، وهو تقيالشمال، ما ألحق أضرارا بمحطة وقود وسيارة متوقفة أمام مسجد، وبين منصور أحمد 

وكان كان السوق متواجدا هناك منذ عامين على األقل  92عاما. 40مزارع من المنطقة يبلغ من العمر 

 93مئات الناس يوميا. كان يجتذباألكبر في المنطقة، إذ 

 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضوان يحيى أحمد، عمران،  

 .يوليو/تموز  مقابالت هيومن رايتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، فاتن صالح، منصور أحمد تقي، عمران،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، عمران،  



قالت فاتن صالح إنها كانت واقفة لدى مدخل بيتها ومعها طفلها الرضيع وابنها األكبر وابنتها عندما 

 9ضربت القنبلة السوق األول. رأت زوجها زهير مبخوت تقي يجري نحوها وخلفه بقليل ابنهما تقي )

 أعوام(: 
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عاما( واثنين من أبناء العم  17مزارع من المنطقة، قال إن ابنه وحفيدة )، عاما( 70مبخوت الجوبي )

من سكان آخرين  17قُتلوا في االنفجار. ساعد في دفنهم عند المسجد وقال إنه ساعد في جنازات 

 95القرية.

 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاتن صالح، عمران،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، عمران،  



 
 

 

 

منصور أحمد تقي هو قريب آخر لزهير تقي، قال إنه كان بالبيت وقت وقوع الضربة، التي أضرت 

 3مصابا وقتيال على األقل حيث كان السوق، و 20رأى  بجزء من منزله. عندما خرج إلى البوابة،

خرين آأشخاص  3لدى بوابة المسجد، و اآخر راقد اآخرين على األقل في سيارة أمام المسجد، وشخص

أعوام( وابن عمه حبيب صالح تقي. قال  9) هم زهير وابنه تقي –ن عند مدخل بيت زهير تقي يراقد

على  الواقعثروا على يد ابنه داخل عداد الكهرباء في البيت منصور تقي لـ هيومن رايتس ووتش: "ع

 96الجانب المقابل من الطريق بعد أيام".

 

 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منصور أحمد تقي، عمران،  



 6منهم على األقل مدنيين وبينهم امرأة واحدة و 19شخصا  22وق جوب عن مقتل أسفرت غارة س

من القتلى من عائلة تقي. لم يتم التعرف على األشخاص الثالثة  4آخرين. كان  14أطفال، وإصابة 

الذين كانوا في السيارة وقت الهجوم حتى وقت زيارة هيومن رايتس ووتش، لذا ليس من الممكن التأكد 

 كانوا مدنيين. مما إذا

قال الجوبي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد الهجوم لم يعد هنالك سوق في المنطقة: "اآلن لم يعد هناك 

أهداف عسكرية بالمنطقة، مثل المركبات  بوجود أي لم. قال إنه لم يكن يعأي شيء. الناس خائفون"

 97العسكرية، وقت وقوع الضربة.

 

ثة المتصلة بالحوثيين، فقد وقعت غارة جوية ثالثة على حاجز أمني طبقا لخالد سند، ممثل منظمة اإلغا

ميال( تقريبا، في نفس توقيت الهجوم على السوقين، ما  9.3كيلومترا ) 15جنوبي عمران، على مسافة 

 98مدنيين كانوا على الطريق تلك اللحظة. 3من الحوثيين كانوا يشغلون الحاجز وقتها و 4أودى بحياة 

 

 إب شرعة،

قنابل على مدار دقائق  5مساء، أسقطت طائرة للتحالف  8:30بدءا من الساعة  ،أغسطس/آب 8في 

بيوت في قرية شرعة الواقعة بمديرية الرضمة جنوبي محافظة إب. تعداد القرية  8معدودة، فدمرت 

ل مدنيين اثنين على األق أصابتأطفال، و 3نساء و 3مدنيين بينهم  8قتلت الغارات  99نسمة. 800يبلغ 

 1.2رين )على مسافة كيلومت –التي كانت تحتلها القوات الحوثية  –. تقع قاعدة السالم العسكرية بجروح

دقائق من سقوط القنابل على  10رغم أن القاعدة على ما يبدو لم تستهدف، قبل  100ميال( من القرية.

 األهرام، التي تقع إلى جوار القاعدة.مناسبات شرعة، أصابت ضربتان قاعة 

 

 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  ت علي تقي الجوبي، عمران، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مبخو 

 . يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد سند، عمران،  

 .سبتمبر/أيلول  عاما، مسؤول المناصرة والتواصل في الشفافية الدولية، إب،  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع سيف الحدي،  

 .سبتمبر/أيلول  تفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ناصر محسن الثيباني، إب، مقابلة ها 



 
 

 

 

 

 من سكانها هاتفيا.  7تحدثت إلى  هالم تتمكن هيومن رايتس ووتش من زيارة القرية، لكن

 

ضربت القنبلة األولى بيت مانع الهادي، فقتلت والدته وزوجته وشقيقته  ،صباحا 8:30في الساعة 

يتس أعوام. أصابه االنفجار بدوره. قال لـ هيومن را 7و 6وكانا يبلغان من العمر  ،وطفلي شقيقته

 ووتش:  
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 وصف أحد السكان اآلخرين المشهد بعد الضربة األولى: 

 

102

 

سقطت قنبلة على بيت الشيخ محمد الهادي، وهو لواء جيش متقاعد، بعد دقائق من الضربة األولى، 

كان بيته نقطة تجمع للعديد من سكان القرية، وكانوا  103على مسافة أمتار قليلة من الضربة األولى.

وحيد ليستخدمون مولد الكهرباء خاصته في شحن هواتفهم الخلوية وحواسبهم الشخصية ألنه البيت ا

شخصا في بيته وقت الضربة، يشحنون أجهزتهم  70. كان هناك نحو وثوقمالذي به مصدر كهرباء 

 104القات، بحسب مانع الهادي الذي كان هناك حينئذ. خزنونوي الورقيون ويلعبون ويشاهدون التلفز

 

هما . قُتل رجالن بعد فرارغير صالح للسكنى الهجوم ضررا جسيما ببيت الشيخ الهادي وأصبح أضر

جار األول الذي أصاب بيت مانع الهادي. كما دمر االنفجار بيت جاره ناجي المسن، من البيت إبان االنف

 أعوام( الذي كان داخل البيت حينئذ. 3ب طنبش )اهليقتل سعيد و

 

                                           

 
 

 
 .سبتمبر/أيلول  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع مانع الهادي، إب،  

 .سبتمبر/أيلول  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ]تم حجب االسم[، إب،  

 .سبتمبر/أيلول  ومن رايتس ووتش مع عالء أحمد الهادي، إب، مقابلة هاتفية لـ هي 

 .سبتمبر/أيلول  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع مانع الهادي، إب،  



بعد دقيقتين تقريبا سقطت قنبلتان أخريان في اللحظة نفسها، واحدة على الركن الجنوبي من بيت مانع 

شيخ الهادي. بعد دقيقتين سقطت القنبلة الخامسة على بيت الجار الهادي واألخرى عند مدخل بيت ال

 ناجي صالح حداش، وهو ضابط جيش متقاعد.

 

 

 

تشهد قريتنا شيئا كهذا. ما زالت القرية تعيش  قال مانع الهادي لـ هيومن رايتس ووتش: "هذه أول مرة

 حالة من الرعب. حتى الكالب أصبحت تركض مبتعدة كلما حلقت طائرة".

 

 ومن رايتس ووتش بأنه وقت الضرباتأخبر هيسكان القرية، عاما( من  33) ناصر محسن الثيباني

دة لم تُصب في أي من ن القاعأقوات حوثية في قاعدة السالم العسكرية، لكنه أضاف هناك كانت 

 105الغارات الجوية.

                                           

 
 

 
 .سبتمبر/أيلول  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ناصر محسن الثيباني، إب،  



 
 

 

 

قال جميع الشهود الذين تمت مقابلتهم إنه لم تكن هنالك أي قوات حوثية أو قوات موالية لهم داخل القرية 

 أو عابرة إلى جوارها وقت وقوع الضربات.
 

 سعوان، صنعاء 

شخصا من عائلة واحدة،  23يوليو/تموز أودت غارة جوية بحياة  12صباح  12:30حوالي الساعة 

عاما، في منطقة سعوان السكنية في  16طفال، تتراوح أعمارهم بين شهرين و 14نساء و 7بينهم 

شخصا. المنطقة مأهولة بالمهمشين، وهم يشكلون  31صنعاء. كما أسفرت الغارة الجوية عن إصابة 

في المائة من السكان، تعاني من الفصل االجتماعي والتمييز،  11ا من أقلية في اليمن، تبلغ نحو جزء

 التعليم والعمل.  انعدامبما في ذلك 

 
 

بيوت صغيرة  10يوليو/تموز. أسفر االنفجار عن تدمير  20تفقدت هيومن رايتس ووتش الموقع في 

بقايا من أجنحة  "منظمة العفو الدولية"بناية أخرى. صورت  50من طابق واحد وإلحاق أضرار بـ 

انت القنبلة كالتحكم والتوجيه الخاصة بقنبلة موجهة بالليزر في موقع الهجوم. لم نتمكن من تمييز ما إذا 

قد ُوجهت عمدا للنقطة التي انفجرت فيها أم أن عطال ما طرأ على نظام التوجيه أو حدث خطأ آخر 

 أدى النفجار القنبلة في تلك النقطة.

 

ـ هيومن رايتس ووتش إن غارة جوية أصابت العيادة الخارجية، وهي منشأة طبية عسكرية  قال السكان ل

دقائق بعد الغارة على البيوت.  5متر، نحو  500لعسكري، على مسافة تقع إلى جوار المجمع الهندسي ا

 وقالوا إنه ،من الدخول منعونا نيمسلح احراس سعت هيومن رايتس ووتش للوصول إلى المجمع لكن

 ال يمكننا الدخول إال بتصريح.



 

 

 عاما( الذي قُتل أقاربه في االنفجار، قال إنه كان نائما وقت سقوط القنبلة:  30ماجد الجمل )
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 أطفال تضرر منزلها جراء الهجوم. قالت:  10عاما( هي أم لـ  35) ثبيعُ يُمنى 
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 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماجد الجمل، صنعاء،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يُمنى عبيس، صنعاء،  



 
 

 

 

 

كان المجمع الهندسي العسكري هدفا عسكريا مشروعا. وال تعتبر المنشأة الطبية العسكرية هدفا عسكريا 

مشروعا، فالمنشآت الطبية ومنها التي تخدم عسكريين، ال يمكن استهدافها إال إذا كانت مستخدمة في 

المجمع الهندسي عّرضه بال داٍع ارتكاب أعمال عدائية وسبق توجيه تحذير إليها. قُرب المستشفى من 

 لخطر التضرر من الهجوم على المجمع.

 

 يريم

نساء  3مدنيا على األقل، بينهم  16يوليو/تموز، أودت غارة جوية بحياة  19صباح  2حوالي الساعة 

ميال(  75كيلومترا ) 120مدنيا آخرين على األقل، في بلدة يريم على مسافة  16أطفال وإصابة  9و

 عاء. جنوبّي صن

 



 

 

بناية سكنية من  11يوليو/تموز. أضّرت الغارة جزئيا بـ  22تفقدت هيومن رايتس ووتش الموقع في 

 طابق واحد ودمرت بعضها تماما، باإلضافة إلى بناية واحدة من طابقين.

 

ياردة( من مدخل اللواء  219متر ) 200كما توصلت هيومن رايتس ووتش ألن الموقع يقع على مسافة 

مدفعية صاروخية. قال سكان لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ بدأت الحملة الجوية في مارس/آذار،  55

كان على حد السوفي تلك الليلة، كانوا يسمعون بنادق مضادة للطائرات تطلق ذخيرتها من القاعدة. قال أ

، وهو جناح عسكري يخضع لقيادة نجل الرئيس حلّهمقربة من المكان إن الحرس الجمهوري الذي تم 

. كانت القاعدة 1994 الح، قد سيطر على القاعدة منذالسابق علي عبد هللا صالح، أحمد علي عبد هللا ص

كن تم ى حد قول السكان، للجيش اليمني، علالخاصة باالمخزن الرئيسي لصواريخ سكود الباليستية 

أعوام، واألسلحة الرئيسية اآلن في القاعدة هي صواريخ مدفعية.  4إخراج تلك الصواريخ منها منذ 

 108جندي عند بداية النزاع الحالي. 300جندي، لكن لم يكن بها إال  2000قال إنه كان بالقاعدة نحو كما 

 

ضربات على  3صباحا، وقعت  1:30الساعة قال سكان محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي 

 دقائق. أصابت الضربة الرابعة المنطقة السكنية. 10القاعدة العسكرية، وبين الضربة واألخرى نحو 

 

عاما( إنها وزوجها يملكان أغلب البيوت في الحي، وأن أقاربها  50) البوغوميقالت صباح صالح أحمد 

كانت نائمة وقت الغارة وأفاقت على صراخ ابنتها التي  يعيشون في عدد من تلك البيوت. قالت إنها

تحاول إيقاظها وهي تقول إن الطائرات تقصف القاعدة العسكرية. حاولت صباح تهدئتها فأخذتها إلى 

 الخارج: 
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في  فردا من الجيران قُتلوا 12 على تنجت أسرتها من الهجوم دون إصابات، لكنها قالت إنها تعرف

 سيارات. 3من بيوت أسرتها و 6الغارة. دمر الهجوم 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، يريم،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صباح صالح أحمد البوغومي، يريم،  



 
 

 

 

هناء سعد النزهي، من السكان، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها عند سماعها االنفجار األول، أخذت 

 أطفالها واختبئوا في حجرة صغيرة بالبيت: 
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لها شقيق آخر، هو رضوان سعد النزهي، جاء إلى موقع الغارة بعد سماعه االنفجارات من منزله، 

من أسر اثنين من أشقائه قد قُتلوا،  8ويقع على مسافة بضعة شوارع. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هناء سعد النزهي، يريم،  



ها هم من نجوا من الضربة الجوية، لكن لحقت بهم ؤنزهي وأبنام أطفال. شقيقته هناء سعد الخمسة منه

 إصابات: 
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عندما سمع االنفجارات األولى في القاعدة  في غرفة الجلوسعاما( قال إنه كان  45محمد الفقيه )

ة . كان ابنه أسامةالعسكرية. أخذ مالبسه وأيقظ أطفاله الخمسة وزوجته وقال لهم أن يستعدوا للمغادر

مترا من باب البيت. انتزع  20عاما( يسير على درج البيت وقت وقوع االنفجار على مسافة  20الفقيه )

 أدخله إلى البيت، وكان يقف على عتبة الباب: االنفجار محمد الفقيه من مكانه و

 

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رضوان سعد النزهي، يريم،  
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ـ هيومن ر أصيب أسامة بشظية معدنية في رقبته اعتزم األطباء إزالتها، على حد قول محمد ايتس الفقيه ل

ووتش. قال إنهم كانوا محظوظين، إذ ساعدت عائالت أخرى في سداد فاتورة العالج. لم يتضرر بيته 

 من االنفجار إال قليال.

 

 في بيته، الذي ُدمر جراء الغارة، وقت وقوع االنفجار:  المالحكان علي محمد 
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 114ئق، وقد أصاب القاعدة العسكرية.دقا 10قال أحد السكان اآلخرين إنه سمع انفجارا خامسا بعد 

 

كانت القاعدة العسكرية هدفا عسكريا مشروعا. الهجوم الذي أصاب الحي السكني يحتاج إلى تحقيق 

من قبل التحالف لتحديد ما إذا كان قد تم استهدافه بصفة غير قانونية، وما إذا كان قد تم اتخاذ جميع 

 ح المدنيين واألعيان المدنية.لتقليص الخسارة في أروا الممكنة االحتياطات
 

 المخاءمحطة كهرباء 

قصفها طائرة للتحالف  تمساء، كرر 10و 9:30يوليو/تموز وفي سلسلة هجمات بدأت بين  24في 

، وكانا مأهولين بعمال المحطة وعائالتهم، ما أودى بحياة المخاءللمجمعين السكنيين في محطة كهرباء 

آخرين. تقع المنشأة قرب  55أطفال، وإصابة ما ال يقل عن  10امرأة و 13مدنيا على األقل، بينهم  65

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد الفقيه، يريم،  

 .يوليو/تموز  وتش مع علي محمد المالح، يريم، مقابلة هيومن رايتس و 

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مهنا قحطان، يريم،  



ميال( إلى الجنوب الغربي من صنعاء.  174كيلومترا ) 280على مسافة  يقع، وهي ميناء المخاءمدينة 

ميال( من محطة الكهرباء، والمجمع األصغر  0.6ي يقع على مسافة كيلومتر )المجمع السكني الرئيس

 مجاور للمنشأة مباشرة.

 
 

يوليو/تموز. يظهر من الُحفر التي أحدثتها القنابل والدمار  26تفقدت هيومن رايتس ووتش الموقع في 

 المجمع يستضيف ماقنابل ضربت المجمع السكني الرئيسي للمحطة. كان ذلك  6الالحق بالمباني أن 

أصابت قنبلة مجمعا منفصال للعمال الذين  115أسرة، بحسب تقدير المدير العام للمحطة. 200ال يقل عن 

ميال( شمالّي المجمع الرئيسي، ما أدى لتدمير خزان  0.6يعملون لمدد قصيرة، على مسافة كيلومتر )

 مياه للمجمعين، وأصابت قنبلتان الشاطئ وتقاطع قريب.

 

. همايلقنابل بنايتين سكنيتين في المجمع الرئيسي إصابة مباشرة، ما أدى النهيار جزء من سقفأصابت ا

انفجرت قنابل أخرى بين البنايات، بما في ذلك في الفناء الرئيسي للمجمع، ما أدى النهيار الجدران 

 الخارجية لعشرات الشقق السكنية، مع بقاء أعمدة التحميل الرئيسية قائمة.

 

قنابل في طلعات  9وسكان بالمجمعات لـ هيومن رايتس ووتش إن طائرة أو أكثر أسقطت  قال عمال

 منفصلة تفصل بينها دقائق. 

 

من سكان المجمعات، وزوجها من موظفي المنشأة، قالت إن عند وقوع  ،عاما( 37جدة أحمد ناجد )او

 ر الخطر: الضربة األولى، أمسكت بأطفالها الثالثة وعانقتهم وجلسوا ينتظرون مرو

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باقل جعفر قاسم، المخاء،  
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 ك. قال طبيب في مستشفى األمل بالحديدة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أزالوا شظية معدنية من بطن مال

 

ادة السالم في مدينة ممرض في عيادة المنشأة، قال إنه هرع إلى عي، عاما( 35خليل عبدهللا إدريس )

وهناك قام برفقة مسعفين آخرين بإسعافات أولية مع إرسال الجرحى  117عندما سمع أنباء الهجوم. المخاء

 30إلى مستشفيات في الحديدة. قال إن في ظرف ساعة من الغارات الجوية استقبلوا ما ال يقل عن 

 ئيسي: صباحا مضى إلى المجمع الر 1جثث. قال إن في الساعة  8مصابا و

 

118

 

سقطت  119قال إنه هرع إلى شقة أسرته عند بدء الهجوم. ،يعمل في متجر بالمجمع ،عاما( 20لؤي نبيل )

نهار سقفها. وجد أمه وشقيقه الصغير إلى جوار الباب وأخرجهما اقنبلة ثانية على الشقة قبل أن يبلغها، ف

 عاما(:  17عاما( وشقيقته تغريد ) 12إلى الشاطئ قبل أن يعود بحثا عن شقيقته هديل )

 

                                           

 
 

 
 .و/تموز يولي مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجيدة أحمد ناجد، الحديدة،  

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل عبد هللا إدريس، المخاء،  

 السابق. 

 .يوليو/تموز  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لؤي نبيل، المخاء،  
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رباء التي يستخدمها الجيش أهدافا عسكرية مشروعة. لكن الضرر محطات الطاقة التي تولد الكهتُعّد 

الالحق بالسكان المدنيين جراء الهجوم على منشأة للطاقة يمكن أن يكون هائال، ما يجعل تدميرها غير 

متناسب بصفة غير قانونية، بما أن الضرر طويل األجل الالحق بالمدنيين يعد أكبر بكثير من الميزة 

 قة فور شن الهجوم.العسكرية المتحق

 

لم تتضرر في الهجوم. لم تجد هيومن رايتس ووتش  ،1986التي ُشيدت في  ،المخاءمحطة كهرباء 

عامال  12دالئل على استخدام المجمعين السكنيين بمنشأة الكهرباء في أغراض عسكرية. أكثر من 

 ن أو قوات عسكرية أخرى بالمجمعين.ووأسرهم قالوا إنه لم يكن هناك حوثي

 

                                           

 
 

 
 السابق. 



 
 

 

 – ةسعودي ةإعالمي قناةوهي  –يوليو/تموز ظهر على شاشة العربية  25في ساعة مبكرة من صباح 

. سرعان ما اختفى الخبر من على الشاشة المخاءخبرا بأن قوات التحالف هاجمت قاعدة دفاع جوي في 

لى منشأة ع في موقع العربية على اإلنترنت. تعرفت هيومن رايتس ووتش عليه لم يعد باإلمكان العثورو

الرئيسي، قال  المخاءياردة( جنوب شرقّي مجمع منشأة كهرباء  875متر ) 800عسكرية على مسافة 

عمال المنشأة إنها قاعدة دفاع جوي. قال العمال إنها خاوية منذ شهور، ولم تر هيومن رايتس ووتش 

 من الحراس.نشاطا أو أفرادا بالقاعدة بالنظر إليها من الخارج، باستثناء وجود اثنين 

 

 مصنع تعبئة مياه الشام 

صباحا، أصابت غارة جوية مصنع تعبئة مياه الشام قرب  3:50أغسطس/آب حوالي الساعة  30في 

على وشك االنتهاء  والذين كانوا صبية، 3من ضمنهم  عامال 14وقتلت  ،عبس. دمرت الغارة المصنع

 –فضال عن مالك المصنع  –ن والقتلى والُمصابخرين. العديد من آ 11من ورديتهم الليلية، مع إصابة 

 ينحدرون من عائلة واحدة.

 
 

عاما( عامل بالمصنع كان حاضرا وقت االنفجار، قال لـ هيومن رايتس  26رزوم )حمزة عبده محمد 

 صباحا:  5مساء وتنتهي  8ووتش إنه كان في ورديته التي تبدأ 
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 نُقل إلى مستشفى في الحديدة، لكن بسبب نقص اإلمدادات الطبية نُقل إلى مستشفى آخر بعد قليل.

 

ميال( تقريبا من  6.2كيلومترات ) 10عاما( هو صحفي يقيم على مسافة  34م مسعد )خالد إبراهي

غارة على مجموعة من المنشآت العسكرية  12المصنع. قال إن طائرة التحالف نفذت أكثر من 

قال  122والحكومية تلك الليلة في مناطق أخرى بمحافظة حجة، وأن الغارة على المصنع كانت األخيرة.

ـ هيومن رايتس ووتش إن تلك كانت الغارة الوحيدة بالمنطقة وإنهما ال يعرفان بوجود عامالن بالمص نع ل

 أهداف عسكرية قريبة.

                                           

 
 

 
 .سبتمبر/أيلول  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع حمزة عبده محمد رزوم، عبس،  

 .سبتمبر/أيلول  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع خالد إبراهيم مسعد، عبس،  



 
 

 

 

 

، باسم التحالف طقرز عن العميد أحمد العسيري النانقلت رويت ،أغسطس/آب 30بعد الغارة الجوية، في 

قوله إن الحوثيين استخدموا المنشأة في تصنيع أجهزة متفجرة، وأنه لم يكن في واقع األمر مصنعا 



رايتس ووتش قالوا إن المنشأة كانت تستخدم في كل األشخاص الذين قابلتهم هيومن  123لتعبئة المياه.

تعبئة المياه المعدنية ولم تكن مستخدمة في أية أغراض عسكرية. انتقلت مجموعة من الصحفيين 

وقال الصحفيون إنهم لم يجدوا دليال على  ،الدوليين إلى موقع االنفجار بعد يومين من وقوع الغارة

قالوا إنهم تفقدوا الموقع بحرص، والتقطوا صورا ومقاطع فيديو  124وجود أهداف عسكرية بالمنطقة.

ألكوام الزجاجات البالستيكية المحروقة التي ذابت من حرارة االنفجار. لم يعثروا على أدلة على 

 استخدام المصنع في أغراض عسكرية.
 

  

                                           

 
 

 
انظر:  

 )تم االطالع في  

 (. أكتوبر/تشرين األول 

انظر:  

 (.أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  



 
 

 

 

 

 تواجدت ألنها قوات الحوثيين المدنيين للخطر خاللها ضتعدة وقائع عرّ وثقت هيومن رايتس ووتش 

في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك لتخزين األسلحة والذخائر، ولم  واستخدمت قواعد عسكرية

 تتخذ القوات خطوات كافية إلبعاد المدنيين عن الخطر.

 

 ووتش إن القادة الحوثيينعلى سبيل المثال، قال سكان ببلدة حرض شمالي اليمن لـ هيومن رايتس 

أخبروهم عند حواجز أمنية في أبريل/نيسان إن البلدة بأسرها والمناطق المحيطة بها منطقة عسكرية. 

قال الحوثيون إن المجلس المحلي قد اعتمد القرار وأنه سيكون مسموحا للسكان بدخول المنطقة بين 

قال السكان إن العديد من  125.كان بعد ذلكالم ، لكن عليهم إخالءأمتعتهمصباحا ألخذ  10و 7لساعة ا

السكان الفقراء في حرض لم يكن عندهم مكانا يذهبون إليه، لذا مكثوا في البلدة رغم تلك األوامر. قال 

جميع سكان حرض الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين لم يقدموا أية مساعدات 

 ج من المنطقة.للعائالت التي كانت تحتاج مساعدة في الخرو

 

ب قرب مكت نقطة تفتيشقال سكان في حرض لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات الحوثية وضعت 

قال أحد  126المنظمة الدولية للهجرة الذي كان مهجورا، وخزنت ما يبدو أنها ذخائر في فناء المبنى.

 3اجز األمني في السكان ممن يقيمون قرب مكتب المنظمة الدولية للهجرة إن المقاتلين هيأوا الح

ما كن يرتدون مزيجا من الثياب المدنية والقبعات واألزياء العسكرية. وكان به مسلح ، ويونيو/حزيران

. نزل مسلحون منها وأنزلوا عشرات الصناديق نقطة التفتيش شاحنة تصل إلى بعد أيام رأى هقال إن

لدولية للهجرة. كان يحمل الصندوق التي يبدو أنها صناديق أسلحة، وخزنوها في فناء مكتب المنظمة ا

الواحد اثنان من الرجال. قال إنه منذ ذلك الحين رأى العديد من السيارات التي تفد وعلى متنها صناديق 

 127عائلة على األقل كانت ما زالت تقيم بالمنطقة حينئذ. 70لتخزينها في المكتب. قال إن 

 

                                           

 
 

 
يومن رايتس ووتش، ؛ مقابلة هاتفية لـ هيوليو/تموز  ؛ مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، شفر، يوليو/تموز  مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، حجة،  

 .يوليو/تموز  ؛ مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، حرض، يوليو/تموز  حرض، 

الحكوميين في إدارة الهجرة ومساعدة -حكومية تتعاون عن كثب مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وبين-المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف هي منظمة بين 

 المهاجرين.

 .يوليو/تموز  مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، شفر،  



لـ هيومن رايتس  –لمنظمة الدولية للهجرة وهو يعيش قرب مكتب ا –قال أحد سكان حرض اآلخرين 

رجال مسلحين يصلون إلى المكتب في أواخر يونيو/حزيران، ورآهم يخزنون نحو  8ووتش إنه رأى 

شخص، في ذلك  600عائلة تقريبا، أو نحو  100يقّدر أنه كانت بالمنطقة  128صندوق ثقيل. 200

لدولية للهجرة جراء إحدى الغارات لحقت أضرار بمكتب المنظمة ا ،يوليو/تموز 1في   129الحين.

 130الجوية.

 

إعالن منطقة ما منطقة عسكرية وأمر المدنيين بالمغادرة ال يعفي الخصم من اتخاذ جميع االحتياطات 

لحماية المدنيين الذين ما زالوا متواجدين، مثل مساعدتهم في االنتقال. كان المدنيون المتبقون  الممكنة

 قرب مكتب المنظمة الدولية للهجرة في خطر داهم.

 

للحوثيين في مدينة  امخيم على ما يبدواستهدفت  2015مايو/أيار  29في  التي جدت الغارة الجوية

آخرين، عندما أدى انفجار قنبلة لتطاير أحجار وقطع  17 توأصاب مدنيين 3ما ال يقل عن  قتلتف، حجة

من الخرسانة وسط بنايات سكنية تقع على سفح التل المنحدر تحت المخيم. قال السكان لـ هيومن رايتس 

ووتش إنهم رأوا قوات حوثية تجلب أسلحة إلى المعسكر األمني منذ بداية الحرب. قال اثنان من السكان 

 لغارة. قال السكان لـ هيومنلمقاتلين يأخذون أسلحة خفيفة من المبنى في المساء التالي  شاهداإنهما 

رايتس ووتش إن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات إلخبارهم أو إخبار الجيران بأنهم يخزنون أسلحة في 

 131المخيم، أو لتحذيرهم من أن المنطقة تعد هدفا عسكريا.
  

                                           

 
 

 
 .يوليو/تموز  مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش، حجة،  

 السابق. 

انظر:  

 (.أكتوبر/تشرين األول  )تم االطالع في  

 .يوليو/تموز  مقابالت لـ هيومن رايتس ووتش، حجة،  



 
 

 

 

 

يا، بمساعدة ط وشمال أفريقلي، الباحثة في قسم الشرق األوسيه بلقيس وتالتقرير وكتبأجرت بحوث هذا 

سولفانغ، باحث أول في قسم الطوارئ، وبمساعدة من ُمساعدّي البحوث اليمنيين السابقين  يهمن أول

 هللا قايد. أسامة الفقيه وعبد

 

يذي لقسم الشرق األوسط وشمال ، نائبا المدير التنفيجراجع التقرير كل من جو ستورك ومايكل با

أفريقيا، وأولى سولفانغ، باحث أول في قسم الطوارئ، وروبن شولمان ُمحررة قسم البرامج. أجرى 

ل من ك مختصةالمراجعة القانونية جيمس روس مدير قسم الشؤون القانونية والسياسات. وقدم مراجعة 

ُمحلل صور القمر  –وجوش ليونز  –باحث أول في قسم األسلحة وحقوق اإلنسان  –مارك هيزناي 

باحث بقسم الشرق األوسط  –وآدم كوغل  –نائب مدير قسم حقوق الطفل  –وبيد شيبرد  –الصناعي 

وشمال أفريقيا. أعد التقرير للنشر كل من ساندي الخوري، منسقة أولى في قسم الشرق األوسط وشمال 

 نيز، منسق إداري أول.أفريقيا، وكاثي ميلز أخصائية المطبوعات وخوسيه مارتي

  



 

 

  سجن عبس/خوالنالموقع: 

 12/5/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل  18 ذكر سليمان عبده محمد الحاج

 قُتل  18 ذكر محمد أحمد عكاش

 قُتل 18أكبر من  ذكر كمال ودار

 قُتل 18أكبر من  أنثى فرجينزوجة عمر 

 قُتل  8 ذكر عبدهللا عمر علي فرجين

 قُتل  2 أنثى مارية عبد هللا

 قُتل  3 أنثى نسيم

 قُتل 20 ذكر وليد عبده محمد

 أصيب 5 أنثى مريم عمر علي فرجين

 أصيب 18أكبر من  ذكر عمر علي فرجين

 أصيب 18تحت  ذكر  عبد الهادي كمال ودار 

 قائمة المصابين والقتلى موجودة في عيادة عبس*باقي 

 

 زبيدالموقع: 

 12/5/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل 18أكبر من  ذكر أحمد سليمان عليان

 قُتل 35 ذكر خالد عبده سليمان المزجاجي

 قُتل 18أكبر من  ذكر عمار محمد أمين األهدل

 قُتل 18أكبر من  أنثى بوعنيان أحمد صولح

 قُتل 30 ذكر عبد العزيز سالم عمر عروق

 قُتل 18أكبر من  ذكر ثابت أحمد قادري

 قُتل 18أكبر من  ذكر إبراهيم أحمد هيبة مقبولي

 قُتل 18أكبر من  ذكر عبده أحمد دار

 قُتل 18أكبر من  ذكر عبده يوسف طاهر مرزوقي

 قُتل 18أكبر من  ذكر محمد داوود حكيم

 قُتل 18أكبر من  ذكر عبدهللا ركبيمحمد عزي 

 قُتل 18أكبر من  ذكر منصور محمد عبدهللا موقري

 قُتل 18أكبر من  ذكر نعمان حسن رجب

 قُتل 18أكبر من  ذكر أحمد علي مفتاح عسكري

 قُتل 18أكبر من  ذكر أحمد محمد عوض مقبولي

 قُتل 18أكبر من  ذكر أيمن محمد حسن رامي

 قُتل 18أكبر من  أنثى ديرين )عزيتي(جمالة عياش سعيد 

 قُتل 18أكبر من  ذكر حسن يحيى إسماعيل مرحل

 قُتل 18أكبر من  ذكر فيصل محرم سلمان الشمري

 قُتل 18أكبر من  ذكر الوصابيمحمد أنور فطيني 

 قُتل 18أكبر من  ذكر مراد محمد آدم هادي

 قُتل 18أكبر من  أنثى وفاء يحيى سالم 

 قُتل 3 ذكر عبد العزيز سالم قرشي )عروق(عبدهللا 

 قُتل 18أكبر من  ذكر عبدهللا عبدهللا رضوان

 قُتل 18أكبر من  ذكر إسماعيل داوود سليمان األهدل

 قُتل 30 ذكر أكرم عبد الحميد القطيبي

 قُتل 18أكبر من  ذكر الريمي الشيبة

 قُتل 12 ذكر الوصابيبشار هواش داوود 

 قُتل 22 ذكر الشمريبشير غالب مهدي 

 قُتل 18أكبر من  أنثى بيان أحمد صولح



 
 

 

 قُتل 18أكبر من  ذكر الوصابيجواد محمد قايد 

 قُتل 18أكبر من  ذكر حسام سيف القطيبي

 قُتل 18أكبر من  أنثى حمودة وجيه

 قُتل 18أكبر من  ذكر صالح يحيى محمد علي

 قُتل 18أكبر من  ذكر عبد الحكيم محمد عبدهللا غالب

 قُتل 18أكبر من  ذكر عبد الرحمن عبد العظيم دبوان

 قُتل 15 ذكر عبد اللطيف يحيى محمد قرشي )عروق(

 قُتل 30 أنثى فاطمة سالم عمر قرشي )عروق(

 قُتل 5 ذكر محمد عبد العزيز سالم قرشي )عروق(

18أكبر من  ذكر مراد فيصل محرم سلمان الشمري  قُتل 

18أكبر من  ذكر نجيب قايد عبده غالب  قُتل 

 قُتل 40 أنثى كبوبنعمة حسن عمر 

 قُتل 8 أنثى هايفة عبد العزيز سالم قرشي )عروق(

18أكبر من  ذكر حسن علي قاسم مروعي  قُتل 

18أكبر من  أنثى وائلة كاملة  قُتل 

 قُتل 9 ذكر محمد عبد العزيز سالم

 قُتل 7 أنثى هايفة عبد العزيز سالم

 قُتل 18 ذكر عروقعبد اللطيف 

 قُتل 40 ذكر عبدهللا بن عبدهللا الشمري )باجش(

 قُتل 45 ذكر فيصل محرم

 قُتل 12 ذكر مراد فيصل محرم

18أكبر من  ذكر نعمان رجب الخليل  قُتل 

18أكبر من  أنثى ابنة يحيى أحمد صولح األولى  قُتل 

18أكبر من  أنثى ابنة يحيى أحمد صولح الثانية  قُتل 

18أكبر من  أنثى يحيى خبة ابنة  قُتل 

18أكبر من  أنثى ابنة عياش عزيز  قُتل 

18أكبر من  ذكر إبراهيم )هيبة(  قُتل 

18أكبر من  ذكر صالح الشمري  قُتل 

 قُتل 35 ذكر حسن مرحل

 قُتل 18 أنثى ابنة المصعب

 

 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 أصيب 15 ذكر عبد المجيد محمد عبد الغني

 أصيب 15 ذكر قاسم علي قاسم عقيل

 أصيب 13 ذكر عبدهللا أحمد عبدي

 أصيب 16 ذكر عبدهللا سالم داوود

 أصيب 15 ذكر يحيى عوض يحيى مرحل

 أصيب 10 أنثى خولة سالم علي المصعب

 أصيب 10 ذكر أحمد فطيني هويس

 أصيب 15 ذكر إسماعيل عبد هللا إسماعيل سالمي

 أصيب 14 ذكر رمضانبسام محمد عبدهللا 

 أصيب 12 ذكر زياد ربيع موفى جالل

 أصيب 16 ذكر هشام سعيد أحمد هن

 أصيب 12 ذكر محمد عبدهللا معطى

 أصيب 13 ذكر محمد عمار البحر

 أصيب 9 ذكر مرتضى فارس حدادي

 أصيب 15 ذكر قاسم أحمد قاسم محويت

 أصيب 18 ذكر نسيم محمد صغير طلحة



حافظأكرم وهب هللا   أصيب 15 ذكر 

 أصيب 16 ذكر هيثم وهب هللا حافظ

 أصيب 15 ذكر عثمان محمد آدم صايغ

 أصيب 8 ذكر محمد أحمد سليمان عليان

 أصيب 6 ذكر مراد كداف سليمان عشيق

 أصيب 15 ذكر عبدهللا عبد الوهاب األهدل

 أصيب 12 ذكر عادل حاتم علي قروان

 أصيب 43 ذكر أحمد عبدهللا هالل

 أصيب 22 ذكر محمد أحمد نمري

 أصيب 19 ذكر محمد عبده حمزة 

 أصيب 12 ذكر عادل حاتم قروان

18أكبر من  ذكر رضوان عبده أحمد مزجاجي  أصيب 

 أصيب 22 ذكر حمادة إسماعيل فطيني كوشي

 أصيب 35 ذكر وليد محمد علي عمر أهياف

 أصيب 30 ذكر سامي أحمد محمد سليمان قبة

 أصيب 25 ذكر خادم العقليمحمد فوزي 

 أصيب 45 ذكر حسن عمر عياش

 أصيب 36 ذكر عصام أحمد بهقلي

 أصيب 25 ذكر الوصابيعبدهللا سليمان داوود 

 أصيب 27 ذكر عاصم عبد الغفار عبد الوهاب المجباشي

 أصيب 25 ذكر عبد الرحمن محمد بدر الحبيشي الشمري

 أصيب 28 ذكر فتحي غالب المقباني

نصر فرحانحاشد   أصيب 26 ذكر 

 أصيب 25 ذكر نزار يحيى رفاعة

 أصيب 30 ذكر فارس عبده علي شمة

 أصيب 13 ذكر محمود علي محمد هاجري

 أصيب 28 ذكر سليمان داوود حلبي

 أصيب 30 أنثى مريم هتاش خرفق عبدهللا

 أصيب 30 ذكر يحيى عبيد عمر باشا

 أصيب 35 ذكر أحمد حسن مشراج

 أصيب 50 ذكر عزي األهدلمحمد أمين 

 أصيب 26 ذكر بسام بدر قاسم محريقي

 أصيب 23 ذكر عبدهللا محمد محسن بلكم

 أصيب 27 ذكر عادل محمد عبدهللا زالعي

 أصيب 20 ذكر إسحاق عبد الحكيم أحمد الشمري

 أصيب 7 ذكر مراد كداف سليمان إسحاق

 أصيب 40 ذكر عبده سليم هبل

 أصيب 14 ذكر مطيع منصور سعيد جابر

 أصيب 38 ذكر خالد أحمد قدري

 أصيب 20 ذكر يحيى أحمد عزي جبيلي

 أصيب 45 ذكر عبده إبراهيم جراحي

 أصيب 15 ذكر مراد طاهر الشرابي

 أصيب 20 ذكر محمد عبدالقادر ناصر حزام

18أكبر من  ذكر فطيني عمار سالم زوبل  أصيب 

 أصيب 27 ذكر سمير طاهر حسن مقبولي

حسن صادقباسل   أصيب 28 ذكر 

 أصيب 36 ذكر غالب محمد عنتري

 أصيب 25 ذكر جمال محمد عبدهللا جرمش

 أصيب 25 ذكر نادر رزق عزي صغير

 أصيب 16 ذكر هيثم وهب هللا حافظ

 أصيب 35 ذكر هشام غالب هارون

 أصيب 30 ذكر فضل عمر عبيد مراقح



 
 

 

 أصيب 30 ذكر سامي أحمد مبارك

 أصيب 35 ذكر مرجحعصام عمر عبيد 

 أصيب 40 ذكر عزي عبيد مرجح

 أصيب 30 ذكر عبدهللا عبيد مرجح

18أكبر من  ذكر فهمان ياسر سيف القطبي  أصيب 

 أصيب 20 ذكر عبد الماجد عبدهللا عزي شاعوش

 أصيب 30 ذكر محمد علي عبدهللا القرش

18أكبر من  ذكر نقلي أحمد  أصيب 

18أكبر من  ذكر محمد جمال جدي  أصيب 

 أصيب 40 ذكر عبدهللا عوض قصري

 أصيب 20 ذكر هيثم جمال متاري

 أصيب 50 ذكر محمد صغير طلحة

 أصيب 35 ذكر محمد عبد القادر نصر الشرابي

 أصيب 25 ذكر عرفات أحمد كليب دقن

 أصيب 60 ذكر عبيد سالم عبدهللا خلوف

 أصيب 19 ذكر محمد عوض هللا

 أصيب 19 ذكر )نمري(هايل سعيد إبراهيم خليل 

 أصيب 35 ذكر إبراهيم قاسم محمد شلتوت )محويت(

 أصيب 27 ذكر حمدون إسماعيل فطيني قرشي

 أصيب 25 ذكر عبدهللا عبده حطيب

 أصيب 40 ذكر محمد عمر محمد أهياف

 أصيب 55 ذكر علي قاسم عقل

18أكبر من  ذكر محمد علي أحمد العمار  أصيب 

 أصيب 28 ذكر نجد عبده علي شمة

18أكبر من  ذكر مجدي ماجد جمان خرفج  أصيب 

 أصيب 25 ذكر نصير بن ناصر نوبي

 أصيب 26 ذكر أحمد عبدهللا أبو قروش

 أصيب 24 ذكر محمد يحيى رديني

 أصيب 58 ذكر سليمان محمد علي هاجري

 أصيب 22 ذكر باسم سالم ياسين

 أصيب 35 ذكر حسين إسماعيل سالمي

18أكبر من  ذكر عبده يحيى رفيع  أصيب 

 أصيب 35 ذكر ناصر أحمد حمود 

 أصيب 50 ذكر محمد سليمان محمود عليان

 أصيب 45 ذكر محمد سعيد عوض ُدقن

 أصيب 20 أنثى ريم هتاش عبدهللا خرفج

 أصيب 42 أنثى شرجبة محمد عمر فرج

 أصيب 30 ذكر سعيد محمد طلحة

 أصيب 50 ذكر محمود يحيى قاسم اإلبي

 أصيب 40 ذكر يحيى عبد الباقي األهدلمحمد 

 أصيب 25 ذكر فهد أحمد سالم العبد

 أصيب 35 ذكر حريب عمر محمد قادر

 أصيب 25 ذكر محمد صغير علي نهاري

 أصيب 30 ذكر أحمد محمود غربي محسن

 أصيب 30 ذكر فهيم عبده محمد شاعوش

 أصيب 25 ذكر قايد حسن إبراهيم جالل

 أصيب 27 ذكر ماجد سالم محمد مججب

 أصيب 33 ذكر علي أحمد عبدهللا إلياس



 أصيب 28 ذكر أحمد محمد عنتري

 أصيب 60 ذكر حسين سليمان عوض 

18أكبر من  ذكر إبراهيم سعيد جابر  أصيب 

 أصيب 50 ذكر عبده علي عبدهللا هالل

 أصيب 36 ذكر ناجي محمد إسماعيل نجم

 أصيب 8 ذكر هشام أحمد عبده بازي

 أصيب 29 ذكر عبدهللا أحمد خضاري

 أصيب 55 ذكر أحمد محمد بن األهدل

 أصيب 22 ذكر محمد عبدهللا نمري

18أكبر من  ذكر حسين إبراهيم محمد شقيقة  أصيب 

 أصيب 28 ذكر كمال أحمد محمد سليمان قبة

 أصيب 10 ذكر أحمد فطيني هويس

 أصيب 25 ذكر هشام عبده عوض بنجوح

 أصيب 35 ذكر )ثنب( عبده أحمد بعشي

 أصيب 12 ذكر ربيعة موافى جالجل زياد

18أكبر من  ذكر محمد أحمد مقبولي  أصيب 

 أصيب 55 ذكر حسن أحمد إبراهيم حبيشي

 أصيب 23 ذكر صابر أحمد إسماعيل دليقة

 أصيب 55 ذكر سعيد ناصر تمام

18أكبر من  ذكر عبد الرحمن المزجاجي  أصيب 

 أصيب 10 ذكر محمد عبد الهادي متاح

 أصيب 50 ذكر محمد علي غالب العنبي

 أصيب 40 ذكر عادل كام مقطري

 أصيب 36 ذكر عصام محمد علي عقاب

 أصيب 50 أنثى ربيع مرشد عمر خادم

 أصيب 31 ذكر إبراهيم أحمد حبيشي

 أصيب 30 ذكر أمين رزق عزي صغير

 أصيب 35 ذكر محمد سالم المقبولي

 أصيب 21 ذكر محمد عوض عبد المالك

 أصيب 23 ذكر أحمد إسماعيل فطيني قرشي

 أصيب 19 ذكر فايز أحمد قاسم محويت

 أصيب 20 ذكر عبد المالك قصري

 أصيب 35 ذكر محمد داوود حلبي

 أصيب 45 ذكر أحمد سالم أمين بلكم

 أصيب 21 ذكر عبدهللا طاهر الشرابي

 أصيب 25 ذكر تيسير محمد طلحة

18أكبر من  ذكر بشير حسين عبده بطش  أصيب 

18أكبر من  ذكر مفرحعمرو عمر   أصيب 

 أصيب 20 ذكر هاني سعيد علي قومة

 

 حجة الموقع: 

 29/5/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم 

 قُتل 45 ذكر حامد حسن صابر

 قُتل 60 ذكر علي مطر

 قُتل 10 ذكر عبد المالك صباح

 أمجد صباح

 ذكر

5 

 أصيب

 أصيب 8 ذكر صباحمحمد 

 أصيب 12 ذكر عمر القرة



 
 

 

 

 ذكر عبدهللا عبده دهشوش

6 

 أصيب

 أصيب 16 ذكر الحشفأسامة 

 محمد عبد الغني القشيبي

 ذكر

6 

 أصيب

 أصيب 8 ذكر إسماعيل علي الدخينة

 أصيب 3 ذكر علي كمال الضرواني

 أصيب 25 ذكر عامر أحمد الحشف

 أصيب 30 ذكر عبده دهشوش

18تحت  أنثى ناصر صاصابنت محمد   أصيب 

18تحت  أنثى بنت محمد عبدهللا  أصيب 

 أصيب 6 أنثى رحمة زيد الغريبي

18تحت  أنثى بنت عب هللا الدخينة  أصيب 

 أصيب 18 أنثى بنت أحمد صباح

 أصيب 14 أنثى ابتهال دهشوش

 أصيب 30 أنثى مريم محمد ناصر يعقوب

 

 مثلث عاهم الموقع: 

 4/7/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

18أكبر من  ذكر عبد السالم الريمي  قُتل 

18أكبر مفين  ذكر عبدهللا األعور  قُتل 

18أكبر من  ذكر فيصل أحمد  قُتل 

18أكبر من  ذكر بشير علي  قُتل 

18أكبر من  ذكر عبده علي  قُتل 

18أكبر من  ذكر محمد أحمد  قُتل 

18أكبر من  ذكر عبده علي الريمي  قُتل 

18أكبر من  ذكر وضاح سعيد  قُتل 

18أكبر من  ذكر شوقي أحمد  قُتل 

18أكبر من  ذكر علي شعوي  قُتل 

18أكبر من  ذكر ماجد علي  قُتل 

18أكبر من  ذكر سلطان أحمد  قُتل 

 أصيب  35 ذكر محمد حسن حسن أكبر

18أكبر من  ذكر محمد أحمد الريمي  أصيب 

18أكبر من  ذكر المسلماني  قُتل 

18أكبر من  ذكر ُمساعده  قُتل 

 قُتل  22 ذكر فيصل علي يوسف

 قُتل  27 ذكر حسن ربيع محمد

 قُتل  40 ذكر عبد الواحد الزبيدي

 *باقي القائمة أعاله تتوفر لدى عيادة عبس ومستشفى الجمهورية في مدينة حجة.

 

 أسواق عمران الموقع: 

 6/7/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل 60 ذكر يحيى يحيى تقي

 قُتل 38 ذكر حبيب صالح يحيى تقي



 قُتل 29 ذكر زاهر مبخوت تقي

 قُتل 9 ذكر تقي زاهر مبخوت تقي

 قُتل 18 ذكر بشيق أحمد مصلح

 قُتل 16 ذكر عبد المالك إبراهيم مجاهد

 قُتل 40 ذكر محمد ناصر الجسمي

 قُتل 18أكبر من  أنثى رنا محمد ناصر الجسمي

 قُتل 30 ذكر عبد الفتاح أحمد الحارثي

 قُتل 12 أنثى رجاء عبد الفتاح الحارثي

 قُتل 40 ذكر ظفران السعلة

 قُتل 40 ذكر يحيى حسين الحارثي

 قُتل 20 ذكر عطاب يحيى حسين الحارثي

 قُتل 18أكبر من  ذكر )مجهول( البابلي

 قُتل 17 ذكر عبد الغني يحيى يحيى الفقيه

 قُتل 35 ذكر عبد اللطيف مبخوت ناجي

 قُتل 8 ذكر خيران عبد اللطيف مبخوت

 قُتل 17 ذكر جبران عبد اللطيف

 قُتل 16 ذكر عبدهللا عبد الصمد

 قُتل 12 ذكر عبد الصمد عبد الباسط يحيى فقيه

 قُتل 15 أنثى إيناس عماد الطهري

 قُتل 15 ذكر عبد المالك أحمد يحيى

 قُتل 12 ذكر هيثم جميل قايد سراج

 قُتل 17 ذكر محمد أحمد يحيى

 قُتل 10 ذكر محمد عبد الفتاح أحمد حسين الحارثي

 قُتل 20 ذكر عطاب يحيى حسين الحارثي

 قُتل 40 ذكر الحسينيمحمد ناصر محمد 

 قُتل 12 ذكر زكريا محمد ناصر محمد الحسيني

 قُتل 13 أنثى الحسينيرنا محمد ناصر محمد 

 أصيب 11 ذكر محمد عبد اللطيف مبخوت

 أصيب 13 ذكر مهيب عبد اللطيف مبخوت األرحبي

 أصيب 5 ذكر أكرم عبد اللطيف مبخوت

 أصيب 11 ذكر أحمد جميل قايد سراج

18أكبر من  ذكر مصطفى حمود حسن األشموري  أصيب 

 أصيب 30 ذكر صدام حسن المهجري

 أصيب 60 ذكر محمد درهم الطويل

18أكبر من  ذكر سعد يحيى القصري  أصيب 

18أكبر من  ذكر أمجد ماجد منصور تقي  أصيب 

18أكبر من  ذكر عبد الرحمن فؤاد صالح تقي  أصيب 

 أصيب 15 ذكر عبد المالك أحمد يحيى صالح تقي

 أصيب  17 ذكر محمد أحمد صالح الجوبي

 أصيب  12 أنثى هناء منصور تقي

 أصيب  35 أنثى صباح أحمد العبدي

 أصيب  13 ذكر إسماعيل إبراهيم المجاهد

 أصيب  23 ذكر تيسير صالح يحيى تقي

 أصيب  37 ذكر مبروك صالح يحيى تقي

 أصيب  17 ذكر الصولةصادق أمين محمد حمود 

18أكبر من  ذكر عصام محمد حمود الصولة  أصيب 

 أصيب  40 ذكر محمد ظفران حسين الصولة

 

 صنعاءسعوان، الموقع: 

 12/7/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل 60 أنثى شبا خميس الجمل



 
 

 

 قُتل 35 ذكر موسى حسن راجح الجمل

 قُتل 16 ذكر أسعد موسى حسن راجح الجمل

 قُتل 70 أنثى آالء الاله حسن أحمد الجمل

 قُتل 14 ذكر حسن موسى حسن راجح الجمل

 قُتل 10 ذكر ناصر موسى حسن راجح الجمل

 قُتل 8 أنثى أشواق موسى حسن راجح الجمل

 قُتل شهران أنثى موسى حسن راجح الجمل رازقى

 قُتل 20 أنثى مريم محسن العوضي

 قُتل 4 ذكر ضيف هللا سعيد خميس الجمل

 قُتل 3 ذكر سعيد خميس الجمل كوسي

 قُتل 2 ذكر عدي سعيد خميس الجمل

 قُتل 22 أنثى علي خميس الجمل عمورة

 معتصم درويش حسن راجح الجمل

 ذكر

 

 قُتل 2

 قُتل 4 ذكر موسى درويش حسن راجح الجمل

 قُتل شهران ذكر فؤاد درويش حسن راجح الجمل

 قُتل 12 أنثى أفنان سالم حسن راجح الجمل

 قُتل 6 أنثى كفاية عمار خميس سعد الجمل

 قُتل 18 ذكر يحيى سعد الجمل

 الجملسمارة محمد خميس سعد 

 أنثى

 

 قُتل 20

 قُتل 2 أنثى موسى حسن راجح الجمل شعية

 قُتل 30 أنثى مريم درويش جرينا

 قُتل 30 أنثى سهلة عبدهللا حسن الجمل

 *تتوفر لدى هيومن رايتس ووتش نسخة مطبوعة من قائمة المصابين 

 

 يريم الموقع: 

  19/7/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل 17 ذكر أكرم علي الفرزعيزياد 

 قُتل 43 ذكر محمد سعد صالح النزهي

 قُتل 35 ذكر شداد سعد صالح النزهي

 قُتل 13 أنثى رشا محمد سعد صالح النزهي

 قُتل 8 ذكر سعد محمد سعد النزهي

 قُتل 37 أنثى سعاد محمد أحمد الخباني

 قُتل 4 ذكر أمين ماجد علي زيد السويدي

 قُتل 6 أنثى سعد صالح النزهيمريم شداد 

 قُتل 5 أنثى منى شداد سعد صالح النزهي

 قُتل 3 أنثى سوسن شداد سعد صالح النزهي

 قُتل 43 ذكر عبده سعيد الوصابي

 قُتل 25 أنثى نجالء علي قاسم

 قُتل 3 ذكر صقر عدنان الشعيبي

 قُتل 10 أنثى نسمة عدنان الشعيبي

 قُتل 27 ذكر هاني عبدهللا محمد العنسي

 قُتل 37 أنثى فتحية محمد عبدهللا العنسي

 أصيب 35 ذكر ماجد علي زيد السويدي

 أصيب 13 أنثى رشا شداد سعد صالح النزهي

18أكبر من  أنثى سلمى محمد عياش  أصيب 

 أصيب 20 ذكر إبراهيم محمد سعد النزهي



 أصيب 25 ذكر هشام مختار العنسي

 أصيب 35 ذكر مختار العنسي

18أكبر من  ذكر محمد محمد سعد النزهي  أصيب 

 أصيب 25 ذكر جار هللا عمر السري

 أصيب 60 ذكر علي قاسم

 أصيب 65 أنثى فاطمة

 أصيب 35 ذكر وليد رجب

 أصيب 35 أنثى بلقيس

 أصيب 40 أنثى رفيقة محمد النزهي

 أصيب 50 أنثى هناء سعد النزهي

 أصيب 17 أنثى إلهام علي محمد قاسم

18أكبر من  أنثى حسنة يحيى جابر  أصيب 

 

  المخاءمحطة كهرباء الموقع: 

 24/7/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل  ذكر عبدهللا محمد مقبل بازل

 قُتل  ذكر مازن أحمد حسن المحجب

 قُتل  ذكر معاذ عبدهللا علي عبدهللا

 قُتل  ذكر علي فضل العتبي

 قُتل  ذكر بشر أيمن عبد الكريم

 قُتل  ذكر وسيم سيف أحمد أسعد

 قُتل  ذكر عمرو أحمد باعلوي

 قُتل  ذكر محمد محمد علي عقالن

 قُتل  ذكر خالد أحمد محمد قاسم الصبري

 قُتل  ذكر أحمد خالد محمد أحمد غمازي

 قُتل  ذكر محمد مبروك أحمد )باقي االسم غير واضح(

 قُتل  ذكر أحمدعمار عبد الواسع عبد الوهاب 

 قُتل  ذكر توفيق أحمد سعيد األثوري

 قُتل  ذكر أمجد عبد الكريم بشر

 قُتل  ذكر محمد عبده حسن الصبي

 قُتل  ذكر أحمد محمد عبده حسن الصبي

 قُتل  ذكر أسامة يوسف عبد الرزاق

 قُتل  ذكر عثمان بجاش عثمان

 قُتل  ذكر أحمد علي سيف الدوع

 قُتل  ذكر بشير الصلوي

 قُتل  ذكر نبيل عبد الرحمن عمران نبيل محمد سعيد

 قُتل  ذكر عبد الرحمن غمدان نبيل محمد سعيد

 قُتل  ذكر أيمن محمد أحمد نعمان

 قُتل  ذكر العبسي أسامة محمد عبده حسن

 قُتل  ذكر عيسى محمد مهيوب

 قُتل  ذكر سباعيعبد الصمد بعد الحق ال

 قُتل  ذكر حمزة عبد الرحمن محمد

 قُتل  ذكر نزار محمد عبد الغني الحرميم

 قُتل  ذكر أديب عبد الوهاب الحكيمي

 قُتل  ذكر عيسى محمد عبد الرحمن

 قُتل  ذكر محمد عدنان شعالن

 قُتل  ذكر هيثم خالد محمد سعيد الشرجي

 قُتل  ذكر شكيب محمد عبد الودود

 قُتل  ذكر يوسف عبد الرزاق الحكيمي

18تحت  ذكر األسرة لم يتم التعرف عليه فرد من  قُتل 

 قُتل  ذكر فرد من األسرة لم يتم التعرف عليه

 قُتل  ذكر فرد من األسرة لم يتم التعرف عليه



 
 

 

 قُتل  أنثى صهيرة شوقي شاهر األدبجي

 قُتل  أنثى الوصابيبنت أحمد 

 قُتل  أنثى أمانة أحمد محسن

 قُتل  أنثى آالء عبسي محمد مهيوب

 قُتل  أنثى رصفاء أمحمد قايد

 قُتل  أنثى أسماء محمد عبده حسن العبسي

 قُتل  أنثى إيمان قايد الصبري

 قُتل  أنثى دعاء قايد الصبري

 قُتل  أنثى سحر قايد محمد الصبري

 قُتل  أنثى نهلة محمد أحمد نعمان

 قُتل  أنثى نهى محمد أحمد  نعمان 

 قُتل  أنثى ثريا أديب محمد طاهر

18تحت  أنثى نضال محمد عبده   قُتل 

18تحت  ذكر خالد أحمد قاسم  قُتل 

18تحت  ذكر ياسر محمد صالح  قُتل 

18تحت  ليس معروفا طفل من عدن كان في زيارة  قُتل 

 قُتل  ذكر صادق عبدهللا صالح

 قُتل  أنثى زوجة صادق عبدهللا صالح

معروفاليس  االبن األول لصادق عبدهللا صالح 18تحت    قُتل 

18تحت  ليس معروفا االبن الثاني لصادق عبد هللا صالح  قُتل 

18تحت  ليس معروفا االبن الثالث لصادق عبدهللا صالح  قُتل 

18تحت  ليس معروفا االبن الرابع لصادق عبدهللا صالح  قُتل 

18تحت  ليس معروفا االبن الخامس لصادق عبدهللا صالح  قُتل 

 أصيب  ذكر علي أحمدسامح محمد 

 أصيب  ذكر محمد نجيب محمد عبد الودود

 أصيب  أنثى هديل نبيل عبده حسن

 أصيب  أنثى ملك عبده محمد العزازي

 أصيب  ذكر علي عبد السالم

 أصيب  ذكر تامر محمد حسن

 أصيب  ذكر زكريا نجيب محمد

 أصيب  ذكر حسين سمير

 أصيب  أنثى هيفاء عبد الصمد عبد الخالق

 أصيب  أنثى جميلة علي حازم

 أصيب  ذكر جميل قايد ثابت الصبيحي

 أصيب  ذكر محمد علي طارق

 أصيب  ذكر عبد الواسع عبدهللا الحكيمي

 إصابات/وفيات أخرى 5*تتوفر لدى إدارة محطة الكهرباء تفاصيل عن 

 

 إب الموقع: 

 8/8/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل 70 أنثى علي المسنسعادة 

 قُتل 28 أنثى ياسمين صالح قايد الهادي

 قُتل 38 ذكر سعد عبدهللا الهادي ضبحأ

 قُتل 6 ذكر شهاب سنان أحمد الهادي

 قُتل 7 أنثى انفراج سنان أحمد الهادي

 قُتل 31 ذكر محمد صالح أحمد سعد الهادي

 قُتل 30 ذكر محمد ناجي مساعد السعيدي

 قُتل 3 ذكر طنبشسعيد وهيب 



 أصيب 32 ذكر مانع الهادي

 أصيب 31 ذكر حمدي أحمد مساعد الهادي

 

 مصنع تعبئة مياه الشام الموقع: 

  30/8/2015التاريخ: 

 قُتل/أصيب السن الجنس االسم

 قُتل 32 ذكر عبدهللا هادي محمد رزوم

 قُتل 28 ذكر عمر محمد أحمد حاشد

 قُتل 25 ذكر محمد إبراهيم محمد حاشد

 قُتل 20 ذكر عبده محمد أحمد حسن شعبين

 قُتل 13 ذكر أحمد إبراهيم محمد حاشد

 قُتل 40 ذكر علي شامي علي بحيص

 قُتل 30 ذكر حسن محمد شعبين

 قُتل 16 ذكر حاشد علي بن علي حاشد

 قُتل 45 ذكر محمد حسن جلحوف

 قُتل 40 ذكر محمد الرصاعي

 قُتل 28 ذكر هشام علي شوعي مكين

 قُتل 25 ذكر وليد محمد إبراهيم حنش

 قُتل 25 ذكر علي دبيش

 قُتل 16 ذكر أحمد علي شعبين

 أصيب 35 ذكر علي بن حاشد

 أصيب 27 ذكر إبراهيم علي حاشد

 أصيب 19 ذكر سعد علي أحمد حاشد

 أصيب 26 ذكر حمزة عبده محمد رزوم

 أصيب 35 ذكر زين يوسف زين

 أصيب 32 ذكر حاشدعبده إبراهيم محمد 

 أصيب 28 ذكر يحيى علي دنمي

 أصيب 24 ذكر إبراهيم طيب علي

 أصيب 25 ذكر عبده علي محمد حاشد

 أصيب 18 ذكر عادل محمد إسماعيل

 أصيب 40 ذكر محمد إبراهيم زموح

 

  



 
 

 

 

 

  2015سبتمبر/أيلول  26

 

 سمو األمير محمد بن سلمان آل سعود

 وزير الدفاع

 الرياض، المملكة العربية السعودية 

 

 سمو األمير، 

 

أجرت "هيومن رايتس ووتش" بحوثا ميدانية حول انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب من قِبل جميع 

ار هللا )الحوثيين( وجماعات مسلحة أطراف النزاع المسلح في اليمن، ومنها قوات التحالف، وأنص

أخرى. يشمل هذا البحث في عدة غارات جوية لقوات التحالف أصابت بنايات سكنية وأسواقا وسجنا 

 ومصنعا وقتلت وأصابت مدنيين وأضّرت بأعيان مدنية.

 

 لمساعدتنا في فهم ما إذا كانت تلك الهجمات قد نُفذت بشكل ُمتسق مع قوانين الحرب، نثمن كثيرا

 ردودكم على األسئلة التالية فيما يخص كل من الهجمات المذكورة في الملحق.

 

 ماذا كان الهدف المقصود من الهجوم؟  .1

 ما السالح أو األسلحة المستخدمة في الهجوم؟  .2

 ما االحتياطات التي اتُخذت لتقليص الضرر الالحق بالمدنيين؟ .3

 

ي من هذه الهجمات، بما في ذلك إن كنتم نثمن كثيرا أية معلومات أخرى يمكنكم تقديمها حول أ

 تجرون تحقيقا في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب.

 

 15ولكي نتمكن من الوفاء بموعد النشر المقرر، نحتاج لتحصيل ردكم في موعد غايته 

 أكتوبر/تشرين األول، حتى يتم ضم إجاباتكم وتعليقاتكم إلى تقريرنا.

 

االهتمام، وننتظر ردكم ونحن على أهبة االستعداد لمناقشة نتائجنا شكرا لكم سيادة الوزير على 

 البحثية مع سيادتكم.

 



 مع وافر التحية والتقدير، 

 
 جو ستورك

 نائب المدير التنفيذي

 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 هيومن رايتس ووتش

 

 الغارات الجوية في اليمن التي تحقق فيها هيومن رايتس ووتش: 

صباحا؛ إحداثيات:  أبريل/نيسان؛ التوقيت:  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  مايو/أيار؛ التوقيت:  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  مايو/أيار؛ التوقيت:  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  مايو/أيار؛ التوقيت:  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  يوليو/تموز؛ التوقيت:  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  يوليو/تموز؛ التوقيت: حوالي  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  يوليو/تموز؛ التوقيت: حوالي  التاريخ:  .

صباحا؛ إحداثيات:  يوليو/تموز؛ التوقيت:  التاريخ:  .

صباحا؛ إحداثيات:  يوليو/تموز؛ التوقيت:  التاريخ:  .

مساء؛ إحداثيات:  يوليو/تموز؛ التوقيت: حوالي  التاريخ:  .

صباحا؛ إحداثيات:  أغسطس/آب؛ التوقيت:  التاريخ:  .



 
 

 

وتم تسجيلها بوحدة  . إحداثيات الغارات نستعرضها بقالب: األوقات المذكورة هي بتوقيت 

 (.مدنية ) 


