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 ملخص
 

في الھواء، وكل شيء تكسوه طبقة من  زال ھناك غباری الكان  منزل،حین وصلت ال
ن، یكسوھم التراب األسود. الحمد هلل، یسوداء. كانت زوجتي واألوالد راقدتربة الاأل

كانوا أحیاء. رأیت زوجة أخي أسماء وابنتھا تحت بعض األحجار، وحاولت 
البالغة من العمر  ،. ابنتھا ھیامتنزف ساقھاوإخراجھما. كان رأس أسماء مفتوحا، 

 7وعمرھا  ،ابنتھا األخرى اءن. حسحمفتونت راقدة على كتفھا، ورأسھا كا ،عامین
راحت تنادي "بابا". كان رأسھا وجلدھا مغطیان بالغبار، وقد احترقت بشدة.  ،أعوام

والدھا، وھو شقیقي محمد، كان نائما عندما وقعت الغارة، وسقط السقف علیھ. عندما 
  .فارق الحیاةخرج من أذنھ. كان قد تمن الدم  قطراتھناك  تأخرجتھ، كان

  
في غارة على بلدة عمران في أبریل/نیسان  منزلھ، الذي دُمر مد صالح القھويمح -

  .2015یولیو/تموز  23، تمت مقابلتھ في 2015
 

في  –بمشاركة أمریكیة  –عربیة بقیادة السعودیة بدأ تحالف من دول  ،2015مارس/آذار  26في 
دني، أغلبھم سقطوا أثناء م 2500أسفرت إلى اآلن عن مقتل أكثر من  ،حملة عسكریة على الیمن

 إلىویة للتحالف، من أبریل/نیسان غارات ج 10غارات جویة للتحالف. یوثق ھذا التقریر 
القانون الدولي اإلنساني، أو قوانین الحرب. انتھكتیبدو أنھا  ،أغسطس/آب  

 
 ینالمقاتل الغرض من قوانین الحرب تقلیص الضرر الالحق بالمدنیین وغیرھم ممن ال یعتبرون من

أثناء النزاعات المسلحة. في حین ال تشیر جمیع الخسائر في صفوف المدنیین إلى وقوع مخالفات 
لقوانین الحرب، فإن الھجمات التي تتعمد استھداف المدنیین والتي ال تمیز بین المدنیین والمقاتلین، أو 

ا. من ھنونیة جمیعالتي تؤدي إلى خسارة غیر متناسبة في أرواح وممتلكات المدنیین، تعد غیر قا
.جرامي یتحملون مسؤولیة جرائم حربیرتكبون ھذه االنتھاكات بقصد إ  

  
مدنیین وإصابة  309ت عن مقتل ما ال یقل عن والتي أسفر –في الحاالت التي یستعرضھا التقریر 

لم تجد ھیومن رایتس ووتش أھدافا عسكریة ظاھرة، أو أخفقت الھجمات  –آخرین على األقل  414
بموجب القانون الدولي بالتحقیق في مزاعم الدول تلتزم مییز بین األعیان المدنیة والعسكریة. في الت

ھیومن رایتس  م تعلمئم الحرب بالقدر المالئم. لالمسؤولین عن جرا معاقبةنتھاكات قوانین الحرب، وا
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بالتقریر أو الحاالت المشمولة  من أعضاء التحالف اآلخرین في ووتش بأي تحقیقات للسعودیة أو أي
.في غیرھا  
  

الحوثیین، وھي جماعة شیعیة معروفة بال –سیطرت جماعة أنصار هللا  ،2014في سبتمبر/أیلول 
خلعوا الرئیس الیمني  ،2015على العاصمة صنعاء. في ینایر/كانون الثاني  –زیدیة من شمال الیمن 

تقدم الحوثیون جنوبا ومعھم ، فانتقلت الحكومة إلى السعودیة. ثم وحكومتھصور ھادي عبد ربھ من
دینة معناصر من القوات المسلحة موالین للرئیس السابق علي عبد هللا صالح، مھددین بالسیطرة على 

  .الساحلیة عدن
  

ویتكون من البحرین والكویت وقطر  –تحالف بقیادة السعودیة أطلق  ،2015مارس/آذار  26في 
ملة جویة ضد الحوثیین والقوات الموالیة لھم. ح –واإلمارات ومصر واألردن والمغرب والسودان 

كما أن الوالیات المتحدة طرفا في النزاع، إذ تلعب دورا مباشرا في تنسیق العملیات العسكریة. طبقا 
للجنرال تشارلز براون، قائد القیادة المركزیة للقوات الجویة األمریكیة، فإن الجیش األمریكي أرسل 

ات الجویة السعودي للمساعدة في تنسیق األنشطة. المشاركة األمریكیة أفرادا إلى مركز تخطیط الغار
تجعل القوات األمریكیة مشاركة في في عملیات عسكریة بعینھا، مثل غارات القصف الجوي، قد 

كطرف في النزاع، الوالیات المتحدة ات قوات التحالف لقوانین الحرب. انتھاك المسؤولیة عن تحمل
  .جمات غیر الشرعیة المزعومة التي شاركت بھاملزمة بالتحقیق في الھ

  
في حین أن المملكة المتحدة وفرنسا لیسا من أعضاء التحالف، فقد دعمتا التحالف بمبیعات أسلحة 

  للسعودیة وألعضاء آخرین.
  

ھي  :الھجمات العشر التي یستعرضھا التقریر تفصیال وقعت في محافظات یسیطر علیھا الحوثیون
  ة والحدیدة وإب. أصابت الغارات بنایات سكنیة وأسواقا ومصنعا وسجنا مدنیا.صنعاء وعمران وحج

  
حققت ھیومن رایتس ووتش في كل من ھذه الوقائع عن طریق مقابلة الضحایا والشھود على 

الھجمات، والبحث عن أھداف عسكریة محتملة قریبة، والحدیث إلى عاملین بالمجال الطبي عالجوا 
المعلومات الواردة من األقارب والشھود واألطباء والمسعفین، ومن المصابین. وعلى أساس 

ص 309ھیومن رایتس ووتش أسماء  السلطات الحوثیة المحلیة، جمعت  43رجال،  199 – أشخا
قُتلوا في الھجمات العشر. لم نجد أدلة على أن أي من القتلى في تلك الھجمات  –طفال  69امرأة، 

  ت.قائمة الخسائر البشریة الكاملة التي أسفرت عنھا الھجما كانوا مقاتلین. ملحق بالتقریر
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معلومات إضافیة عن الغارات الجویة،  اللتماسالسلطات السعودیة  ھیومن رایتس ووتش راسلتكما 

المتخذة لتقلیل الضرر الالحق  تدابیربما في ذلك األسلحة المستخدمة واألھداف المقصودة وال
ھیومن رایتس ووتش أي رد. تلقىلم ت ،یربالمدنیین. حتى نشر التقر  

  
، وعادة ما تكون دون سواھا أطراف النزاع مھاجمة األھداف العسكریةعلى بموجب قوانین الحرب، 

لتقلیص الضرر  مكنةالم تدابیرأثناء تنفیذ الھجمات اتخاذ جمیع الیجب . قوات العدو، وأسلحتھ ومبانیھ
المدنیة والعسكریة في األسلحة  ھدافد من التمییز بین األالمدنیة. الب ھدافالالحق بالمدنیین واأل

المستخدمة وطریقة تنفیذ الھجمات. والھجمات التي ال توجد فیھا أدلة على وجود أھداف عسكریة أو 
الھجمات العشوائیة أو التي تؤدي إلى ضرر بالمدنیین ال یتناسب مع المیزة العسكریة المتوقعة، تعد 

ا غیر قانونیة.ھجمیع  
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ققت ھیومن رایتس ووتش في عدة غارات جویة للتحالف لم تظھر فیھا أدلة على وجود ھدف ح
مثلث عاھم وعمران. ترقى في  اعسكري قریب من موقع الھجوم، مثل الغارات التي استھدفت أسواق

تلك الغارات لمصاف الھجمات العشوائیة غیر القانونیة، إن لم تكن ھجمات مقصودة على مدنیین. في 
أعیانا مدنیة على مسافة كبیرة من أي ھدف  –وبشكل متكرر أحیانا  –ت أخرى، ضربت قنابل حاال

عسكري، ما أدى لمقتل وإصابة مدنیین. إذا لم یكن قد تم اتخاذ احتیاطات كافیة لتفادي الخسارة في 
مثل عدم التعرف بدقة على ھدف عسكري أو استخدام أسلحة ذات مجال تأثیر  –صفوف المدنیین 

فربما تصبح تلك الھجمات عشوائیة أیضا. الھجمات التي تضر  –سع في أحیاء سكنیة مأھولة وا
 أخطاء أخرى، وھو التقصي الذي یجب بالمدنیین قد تكون أیضا بسبب إحداثیات غیر سلیمة للغارة أو

  عملھ لمعرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة أم ال.
  

لتجنب وقوع خسائر في صفوف  الممكنة نزاع اتخاذ جمیع االحتیاطاتكما أن على أطراف ال
المدنیین الخاضعین لسیطرتھم من آثار الھجمات. یشمل ھذا تفادي االنتشار في مناطق كثیفة السكان، 

 في عدة حاالتوإبعاد المدنیین قدر المستطاع عن أماكن تواجد قواتھم العسكریة. لیس من الواضح 
و القوات الموالیة لھم قد اتخذوا تدابیر كافیة إلبعاد المدنیین عن أماكن تخزین ن أوإن كان الحوثی

  الذخائر أو نشر القوات.
  

كما تعرب ھیومن رایتس ووتش عن قلقھا إزاء استخدام التحالف بقیادة السعودیة ألسلحة تفجیریة 
قة نصف قطرھا ذات نطاق تأثیر واسع في مناطق مأھولة بالسكان. السالح الذي یؤثر على منط

ار لدى انفجاره مؤكد أنھ سیقتل ویصیب مدنیین عند استخدامھ في منطقة تعشرات أو مئات األم
مأھولة بالسكان. یبدو أن التحالف یستخدم أسلحة متفجرة غیر موجھة أو یستخدمھا دون أجھزة 

ھ بدقة،  توجیھ، ما یعني أنھ   نیین.مزید من الخطر على المدما یؤدي لال یمكن أن تُوجَّ
  

ال یحظر القانون الدولي صراحة استخدام تلك األسلحة في مناطق مأھولة بالسكان، لكن استخدام 
في مناطق مأھولة یعني أنھ من غیر الُمرجح أن یكون  واسع طرف من األطراف لسالح لھ تأثیر

  أن یمیز الھجوم بین المقاتلین والمدنیین.بملتزما بقوانین الحرب، التي تقتضي 
  

أعلنت سلطات التحالف معاقل الحوثیین، مدینتي صعدة ومران، أھدافا  2015مایو/أیار  8في 
عسكریة. ھذا االستھداف العریض یتجاھل فعلیا وضع المدنیین في تلك المناطق ویخرق قوانین 

مایو/أیار على أعیان یبدو  8الحرب. حققت ھیومن رایتس ووتش في عدة ھجمات بعد إعالن 
  في صعدة، بما یشمل غارات جویة على بنایة سكنیة، وسوقین ومدرسة. بوضوح أنھا مدنیة 

  
أعرب مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن قلقھ إزاء تصاعد العنف  2014في سبتمبر/أیلول 

المسلح في الیمن، وطالب بتحقیق في جمیع حاالت االنتھاكات لحقوق اإلنسان وانتھاكات القانون 
  الدولي اإلنساني.
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المسؤولین  محاسبةتزام بالتحقیق في مزاعم جرائم الحرب ولالدول األطراف في النزاع االعلى 
عنھا. تعد جرائم الحرب انتھاكات خطیرة لقوانین الحرب، وھي ترتكب بنیة إجرامیة. لم تر ھیومن 

ین نرایتس ووتش ما یشیر إلجراء التحالف بقیادة السعودیة أي تحقیقات جادة في مزاعم انتھاكات قوا
  الحرب.

  
منظمة حقوقیة وإنسانیة  22ومعھا  –طالبت ھیومن رایتس ووتش  2015أغسطس/آب  19في 

مجلس حقوق اإلنسان في جلستھ المزمعة في سبتمبر/أیلول بإنشاء لجنة دولیة مستقلة  –أخرى 
الب طما كلتقصي الحقائق، للتحقیق في مزاعم انتھاكات قوانین الحرب من قبل جمیع أطراف النزاع. 

عضاء بأن تشجع على إنشاء آلیة تحقیق األالمفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة الدول 
  "دولیة مستقلة ومحایدة".

  
أعلن الرئیس ھادي عن تشكیل لجنة وطنیة للتحقیق في جمیع مزاعم  ،2015 سبتمبر/أیلول 7لكن في 

. أثناء جلسة مجلس حقوق 2011نذ عام انتھاكات قوانین الحرب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان م
قادتھا ھولندا إلنشاء آلیة دولیة  ااإلنسان في جنیف، منعت السعودیة ودول عربیة أخرى جھود

  للتحقیق.
  

تدعو ھیومن رایتس ووتش جمیع أطراف النزاع لاللتزام بالقانون الدولي اإلنساني. على التحالف أن 
حرب، التي یُزعم ارتكاب قواتھ لھا، وتشمل تلك التي یحقق فورا في مزاعم انتھاكات قوانین ال

یستعرضھا التقریر، وأن یقدم تعویضات وسبل إنصاف أخرى للضحایا المدنیین حسب االقتضاء. 
تدعو ھیومن رایتس ووتش التحالف إلى الكف عن استخدام األسلحة المتفجرة ذات نطاق التأثیر 

 الخسائر الحتمیة في صفوف المدنیین التي تسببھا تلكبسبب  ،الواسع في المناطق المأھولة بالسكان
بأكملھا ھدفا عسكریا،  مامدینة أو بلدة  التراجع عن أي قرار باعتباراألسلحة. كما أن على التحالف 

  وأن یتخذ إجراءات تأدیبیة ضد المسؤولین الذین تقدموا بإعالنات من ھذا النوع.
  

بتقدیم معلومات تفصیلیة عن األھداف العسكریة على حكومة الرئیس ھادي أن تطالب التحالف 
وأن  ،حكومتھ ھذه المعلومات كشفالمقصودة بالغارات الجویة التي مات فیھا مدنیون. یجب أن ت

  مطالبة بتعویضات في الحاالت التي یتبین فیھا وقوع مخالفات.من أجل التضغط 
  

ات التزاما علیھ من م حترمھ لكي یلف الضغط علیعلى الوالیات المتحدة والداعمین اآلخرین للتحا
قانونیة دولیة. یجب أن تحقق الوالیات المتحدة في أي غارات جویة یُزعم أنھا خالفت قوانین الحرب 
  وكانت الوالیات المتحدة قد شاركت فیھا بشكل مباشر، مثال من خالل تقدیم معلومات حول األھداف.

  
كات الجاریة في الیمن بأن یطالب بجلسة استماع قلقھ إزاء االنتھا نلس األمن عیجب أن یشدد مج

علنیة من مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان. یجب تذكیر جمیع أطراف النزاع علنا بأنھ 
أي شخص مسؤول عن "تخطیط أو توجیھ أو األمر بأعمال تخالف إن ، ف2140بموجب القرار 
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الدولي اإلنساني" أو "إعاقة تسلیم المساعدات  القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبق أو القانون
  اإلنسانیة" للیمن، سوف یخضع لحظر السفر وتجمید األصول.

  
ئیس آلیة التحقیق الوطنیة التي شكلھا الر متابعةعلى المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة 

اییر الدولیة، وإبالغ مجلس ھادي، وتوفیر الدعم للمساعدة في ضمان إتمامھا لعملھا بمقتضى المع
حقوق اإلنسان بانتظام بالتقدم المحرز في التحقیقات. على الدول أعضاء مجلس حقوق اإلنسان عقد 

القدر التحالف بقیادة السعودیة ب تعاملقوق اإلنسان في الیمن إذا لم یجلسة استثنائیة لمناقشة حالة ح
یتحسن الوضع اإلنساني في الیمن. على المجلس أو إذا لم  ،لخسائر في صفوف المدنیینمع االمناسب 

دعم اآللیة الوطنیة التي شكلھا الرئیس ھادي بآلیة مستقلة ودولیة للتحقیق في االنتھاكات المزعومة 
  لقوانین الحرب من قبل جمیع أطراف النزاع.
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 التوصيات
 

  والواليات المتحدة السعودية وأعضاء التحالف اآلخرينإلى 

حظر الھجمات التي تستھدف المدنیین والتي ال  بما في ذلكقوانین الحرب، یجب االلتزام ب •
ال تتناسب وخسائر في صفوف المدنیین إلى التي تؤدي الھجمات و ،تمیز بین مدنیین ومقاتلین

 مع المیزة العسكریة المتوقعة. 
ذارات ناتخاذ كل االحتیاطات الممكنة لتقلیص الضرر الالحق بالمدنیین، ویشمل ھذا تقدیم إ •

 فعالة مسبقة قبل الھجمات كلما أمكن. 
إجراء تحقیقات شفافة ومحایدة في المزاعم القابلة للتصدیق بانتھاكات قوانین الحرب، بما  •

 یشمل الوقائع التي یغطیھا ھذا التقریر.
مالحقات قضائیة عند اكتشاف القیام بإعالن نتائج التحقیقات واتخاذ إجراءات تأدیبیة أو  •

 كات أو جرائم حرب. وقوع انتھا
عسكریة، واتخاذ  اأھداف أو بلدات بعینھا اعتبار مدنء بھ بسحب أي إعالن سبق اإلدال •

 عالنات. اإل مثل ھذهبة ضد األفراد الذین تقدموا بإجراءات تأدیبیة مناس
اتساقا مع حظر الھجمات العشوائیة، یجب إنھاء استخدام األسلحة المتفجرة ذات نطاق التأثیر  •

 في المناطق المأھولة بالسكان. الواسع
تقدیم تعویضات فوریة ومالئمة للمدنیین وعائالتھم، تعویضا على القتل واإلصابات  •

تقدیم  في نظرطأ. یجب الواألضرار الالحقة بالممتلكات جراء الغارات الموجھة بالخ
 .لوقوع مخالفات عتبارنوا جراء الغارات دون اتعویضات مالیة للمدنیین الذین عا

حتى  كبیرة من المدنیین، افعیل سیاسة التحقیق في الغارات الجویة التي شھدت سقوط أعدادت •
 في غیاب أي أدلة على وقوع انتھاكات لقوانین الحرب. 

إعالن معلومات عن األھداف العسكریة المقصودة في الغارات الجویة التي أسفرت عن  •
 لك الغارات. نیین، وجمیع الدول المشاركة في تدخسائر في صفوف الم

تیسیر المساعدات اإلنسانیة والشحنات التجاریة التي بھا مواد مطلوبة لبقاء السكان المدنیین  •
 على قید الحیاة، ال سیما المساعدات الموجھة للمصابین في النزاع.

  
  إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي

 یة المقصودة من الغاراتیجب دعوة التحالف لتوفیر معلومات تفصیلیة عن األھداف العسكر •
ن. یجب إتاحة المعلومات علنا والضغط لتقدیم تعویضات كلما تبین وقوع وفیھا مدنی قُتلالتي 

 أخطاء.
  

  المتحدة الوالياتإلى 

التوضیح العلني لدور الوالیات المتحدة في النزاع المسلح، بما في ذلك الخطوات التي یجب  •
ي مزاعم والتحقیق ف ،یین أثناء العملیات الجویةاتخذتھا لتقلیص الخسائر في صفوف المدن

 انتھاكات قوانین الحرب. 
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  التحالف  سانديإلى م

یجب دعوة السعودیة وأعضاء التحالف اآلخرین إلى تنفیذ التوصیات أعاله، ال سیما الضغط  •
 إلجراء تحقیقات محایدة في الغارات الجویة التي یُزعم انتھاكھا لقوانین الحرب. 

لعلني لدور دولتكم في القتال، بما في ذلك إن كانت شاركت بشكل یجعلھا طرفا في التوضیح ا •
 النزاع. 

على الوالیات المتحدة إجراء تحقیقات في أي غارات جویة بھا أدلة قابلة للتصدیق باحتمال  •
وقوع خروقات لقوانین الحرب، وربما شاركت الوالیات المتحدة بھا مشاركة مباشرة، سواء 

أو تقدیم معلومات عن األھداف أو معلومات  دمشاركة بالوقو اتوید طائرعن طریق تز
 شكل آخر من أشكال الدعم المباشر. أي استخباراتیة أو 

الدول التي تقدم األسلحة للتحالف ومنھا الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانیا  •
في أي غارات جویة بھا انتھاكات  علیھا التحقیق فیما إذا كان قد تم استخدام تلك األسلحة

 لقوانین الحرب، وأن تكف عن بیع أو تسلیم ھذه األسلحة.
  

  موالقوات الموالية له نيالحوثيإلى 

لتقلیص المخاطر  الممكنةویشمل ھذا اتخاذ جمیع الخطوات  ،یجب االلتزام بقوانین الحرب •
یین على مغادرة المناطق مساعدة المدن في ذلكم، بما ھالالحقة بالسكان الخاضعین لسیطرت

 المعرضة لھجمات عسكریة. 
واتخاذ خطوات إلبعاد  ،تفادي وضع األغراض العسكریة في مناطق مزدحمة بالسكان •

 المدنیین عن المناطق المعرضة للھجمات.
  

  إلى الدول أعضاء مجلس األمن

حالة المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول  ة بعرض یقدّمھلباطالمیجب  •
 حقوق اإلنسان الحالیة في الیمن. 

ھ أو "تخطیط أو توجیتذكیر جمیع أطراف النزاع الیمني بأن أي شخص تتبین مسؤولیتھ عن  •
ارتكاب أعمال تخالف القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبق أو القانون الدولي اإلنساني أو 

عن إعاقة تسلیم المساعدات فضال عن المسؤولین  ،أعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان"
 .2140اإلنسانیة للیمن، ربما یخضعون لحظر السفر وتجمید األصول بموجب القرار 

على جمع األدلة حول مسؤولیة األفراد  2140قرار التشجیع لجنة الخبراء المشكلة بموجب  •
اقة إع ون الدولي اإلنساني المنطبقین أوعن انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقان

  .2140الخاصة بالقرار  العقوباتالمساعدات اإلنسانیة، وكشف المعلومات للجنة 
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  السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة إلى المفوضية 

 7نشاط آلیة التحقیق الوطنیة التي صدر بھا قرار من الرئیس ھادي في  متابعةیجب  •
ائھا لعملھا بشكل یتمتع بالمصداقیة وتوفیر الدعم للمساعدة في ضمان أد 2015سبتمبر/أیلول 

 والحیاد، بمقتضى المعاییر الدولیة. 
إبالغ مجلس حقوق اإلنسان بشكل منتظم بالتقدم المحرز فیما یخص آلیة التحقیق الوطنیة أو  •

غیرھا من التحقیقات، وتقدیم توصیات حول الخطوات التالیة المطلوبة لضمان التحقیق 
، وذلك 2011 ذانتھاكات قوانین الحرب وحقوق اإلنسان من والتوثیق واإلبالغ العلني عن

  بالشكل المناسب.
 

  إلى الدول أعضاء مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

یجب عقد جلسة خاصة لمناقشة حالة حقوق اإلنسان في الیمن إذا لم یتصد التحالف بقیادة  •
 من. الوضع اإلنساني في الیالسعودیة لمسألة الخسائر في صفوف المدنیین، أو إذا لم یتحسن 

 تشكیل آلیة تحقیق مستقلة ودولیة للتحقیق في جمیع ، یجبإضافة إلى آلیة التحقیق الوطنیة •
  انتھاكات قوانین الحرب من قبل جمیع أطراف النزاع.
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 التقرير يةمنهج
 

ة یستند ھذا التقریر إلى أبحاص میدانیة لـ ھیومن رایتس ووتش في محافظات إب وعمران وحج
 62. قابل باحثو ھیومن رایتس ووتش 2015والحدیدة وتعز والعاصمة صنعاء، في یولیو/تموز 

  شخصا كانوا شھودا على غارات جویة نفذھا التحالف بقیادة السعودیة.
  

ن إلیھا. أجرت ھیومن رایتس وتمت أغلب المقابالت في مواقع غارات جویة ومستشفیات نُقل المصاب
  للغة العربیة أو باللغة اإلنجلیزیة في وجود مترجم.ووتش جمیع المقابالت با

  
قدم جمیع المشاركین موافقات شفھیة على إجراء المقابالت. تم تعریف المشاركین بالغرض من 

المقابلة وكیفیة توثیق المعلومات التي سیقدمونھا وكیف سیتم إعالنھا في تقریر، وأنھم یمكنھم إیقاف 
وا اإلجابة على أسئلة بعینھا. لم یحصل أي مشارك على تعویض المقابلة في أي وقت أو أن یرفض

  مادي مقابل عمل مقابلة.
  

كما راجعت ھیومن رایتس ووتش السجالت الطبیة وسجالت المرضى الذین أُدخلوا مستشفیات في 
  والحدیدة. المخاءعمران وحجة و

  
ایتس ووتش الحكومة ھیومن ر راسلتنوفمبر/تشرین الثاني،  6وفي  2015سبتمبر/أیلول  26في 

تطلعھا على نتائجھا وتلتمس معلومات عن األھداف المقصودة من الغارات الجویة العشر لالسعودیة 
التي تم التحقیق فیھا. وقت النشر، لم تكن ھیومن رایتس ووتش قد تلقت ردا. سوف یتم نشر أي ردود 

 صفحة الیمن على آلخرین علىعلى ھذا التقریر من الحكومة السعودیة أو أي من أعضاء التحالف ا
  .www.hrw.org: موقع ھیومن رایتس ووتش
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 .Iخلفية 
 

جماعة زیدیة شیعیة من شمال الیمن معروفة  موھ، سیطر أنصار هللا ،2014في سبتمبر/أیلول 
ن بوحدات من الجیش الیمني ظلت ی. كانوا مدعوم1على صنعاء عاصمة الیمن، ،بمسمى الحوثیین

في ینایر/كانون  2011.2السابق علي عبد هللا صالح، الذي تنحى عن السلطة في  على والئھا للرئیس
غادر صنعاء الرئیس الیمني عبد ربھ منصور ھادي وحكومتھ، لینتقلوا إلى المملكة  ،2015الثاني 

  3العربیة السعودیة.
  

حلیة ة عدن الساتقدمت القوات الحوثیة وحلفاؤھا جنوبا، مھددین باالستیالء على مدین ،في مارس/آذار
دول عربیة بقیادة السعودیة في ھجمات جویة  بدأ تحالف من ،مارس/آذار 26في وومناطق أخرى. 
  في صنعاء ومواقع أخرى. ھاتحالف قصفال. بدأت طائرات ینضد قوات الحوثی

  
: السعودیة والبحرین مجلس التعاون الخلیجيأعضاء من  5بقیادة السعودیة من  یتكون التحالف

  4ت وقطر واإلمارات، فضال عن مصر واألردن والمغرب والسودان.والكوی
  

باسم وزارة الدفاع  متحدصلنزاع. ففي یونیو/حزیران ذكر كما أن الوالیات المتحدة من أطراف ا
األمریكیة أن الوالیات المتحدة تعاون التحالف بـ "دعم استخباراتي ومعلومات استخباراتیة، ومساعدة 

دعم استشاري ولوجستي، سیشمل تزوید الطائرات بالوقود جوا بحد أقصى في تحدید األھداف، و

                                           
 

 
 

: 2014نوفمبر/تشرین الثاني  19التكالیف المدنیة للقتال في العاصمة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  1 
https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/18/264662   

Washington Postd and Hugh Naylor “Yemen’s Houthi rebels get boost from country’s ousted dictator,” Mujahe-Ali al ,انظر:  2 
March 31, 2015, http://www.washingtonpost.com/world/rebels-push-offensive-in-aden-killing-dozens-with-artillery-

fire/2015/03/31/79f53d9e-d729-11e4-bf0b-f648b95a6488_story.html   2015یونیو/حزیران  22(تم االطالع في .(  
 ”,January 22, 2015, Daily BeastBelkis Wille, “The Rebels Holding Yemen Hostage ,انظر:  3 

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/21/the-rebels-holding-yemen-hostage.html,   نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في
 Mohammad Mukhashaf and Sami Aboudi, “Yemeni leader Hadi leaves country as Saudi Arabia keeps up)؛ وانظر: 2015

airstrikes,” Reuters, March 26, 2015, http://www.reuters.com/article/2015/03/26/us-yemen-security-
idUSKBN0ML0YC20150326 2015مایو/أیار  29الطالع في (تم ا .(  

 :Yemen conflict“ .على التزام الحیاد في ھذا النزاع. انظر:  2015أُدرجت باكستان في البدایة كعضو في التحالف، لكن البرلمان الباكستاني صّوت في أبریل/نیسان  4 
Pakistan rebuffs Saudi coalition call,” BBC News Online, April 10, 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-32246547   تم)

  ).2015یونیو/حزیران  6االطالع في 
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تشارلز براون، قائد القیادة المركزیة  جنرالذكر ال ،ي نوفمبر/تشرین الثانيف 5شحنتّي وقود یومیا".
للقوات الجویة األمریكیة، أن الجیش األمریكي أرسل فرقة صغیرة من أفراده تمركزت في المركز 

في أعمال  ركةھذا مشا یُعتبر 6الغارات الجویة، للمساعدة في تنسیق األنشطة. السعودي لتخطیط
قد ینجر عنھ  وھو ماالقتال، ومشاركة في عملیات عسكریة ُمحددة، مثل غارات القصف الجوي، 

مسؤولیة انتھاكات قوات التحالف لقوانین الحرب. بموجب القانون الدولي، الوالیات المتحدة تحمل 
بالمساعدة في التحقیقات إذا ظھرت مزاعم قابلة للتصدیق بوقوع جرائم ُملزمة تحدة الوالیات الم

  7بمحاسبة المسؤولین عنھا. ُملزمةوحرب، 
  

طبقا للسفیر السعودي في الوالیات المتحدة، عادل بن أحمد الجبیر، شن التحالف عملیاتھ العسكریة 
ھناك  8ي االعتراف بھ رئیسا للیمن.بناء على طلب الرئیس ھادي، الذي تستمر قوات التحالف ف

عضو واحد على األقل من حكومة ھادي في المنفى، بالریاض، ھو أیضا عضو في اللجنة التي تختار 
  9تحدثوا معھ حول منصبھ ومھامھ. الذین أھداف الضربات الجویة، طبقا لعدد من الدبلوماسیین

  
ا فنیا وأسلحة دقیقة التوجیھ وتتبادل بدورھا "تقدم دعم، التي تدعم التحالف ،المملكة المتحدة

المعلومات مع القوات المسلحة السعودیة من خالل ترتیبات مسبقة"، حسب قول وزارة الدفاع 

                                           
 

 
 

 ”,June 30, 2015,  New York Times,Somini Sengupta, “Pressure mounting on Saudis’ coalition in Yemenانظر:  5 
http://www.nytimes.com/2015/07/01/world/middleeast/pressure-mounting-on-saudis-coalition-in-yemen.html?_r=0  تم)

  ).2015أكتوبر/تشرین األول  17االطالع في 
strikes-yemen-state-islamic-in-shortfall-weapons-prevent-to-working-military-s-http://www.wsj.com/articles/u-انظر:  6 

1447143660#livefyre-comment  
؛ 49، باقتباس من اتفاقیة جنیف األولى، المادة 158)، القاعدة 2005(كامبردج: مطبعة جامعة كامبردج،  القانون الدولي اإلنساني العرفيب األحمر، اللجنة الدولیة للصلی 7 

یكي لدلیل الحرب التوجیھي أن: "واجبات تنفیذ . ورد في القانون األمر146؛ اتفاقیة جنیف الرابعة، المادة 129؛ اتفاقیة جنیف الثالثة، المادة 50اتفاقیة جنیف الثانیة، المادة 
كنة أو بالغ عن االنتھاكات المموإنفاذ قانون الحرب تقتضي أیضا االلتزام بواجبات التحقیق في تقاریر مزاعم انتھاكات قوانین الحرب". "سیاسة" وزارة الدفاع "تتطلب اإل

ومات قابلة للتصدیق، أو السلوك أثناء العملیات العسكریة بخالف الحرب، الذي قد یمثل انتھاكا لقوانین الحرب إذا المشتبھ بھا أو المزعومة لقوانین الحرب التي توجد علیھا معل
 ,US Department of Defense, Law of War Manual, June 2015وقع أثناء نزاع مسلح ("الوقائع التي یجب التبلیغ بھا"). انظر: 

http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Law-of-War-Manual-June-2015.pdf  2015نوفمبر/تشرین الثاني  11(تم االطالع في ،(
  .18.13البند 

: 2015مارس/آذار  25نّص مؤتمر صحفي، السفیر السعودي إلى الوالیات المتحدة عادل بن أحمد الجبیر، واشنطن العاصمة،  8 
https://www.saudiembassy.net/press-releases/press03251501.aspx   2015مایو/أیار  29(تم االطالع في.(  

أغسطس/آب  20و 2015أغسطس/آب  14قال دبلوماسیان لـ ھیومن رایتس ووتش إن مسؤول الحكومة الیمنیة أخبرھما بأنھ في اللجنة. مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش،  9 
2015.  
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تشمل األسلحة قنابل  2015.10یولیو/تموز  14البریطانیة ردا على سؤال من مجلس اللوردات بتاریخ 
كما تقدم فرنسا طائرات مقاتلة  11قاتلة.التي تستخدمھا طائرات تورنادو وتایفون الم IVبیفواي 

وطائرة نقل عسكریة وطائرة تزوید بالوقود جوا ومروحیات ومركبات قتالیة برمائیة وقوارب 
  12.وجستیا لبعض الدول أعضاء التحالفومركبات خفیفة مدرعة ودعما ل دوریات عسكریة

  
ي مناطق مزدحمة بالسكان في أصابت غارات التحالف الجویة ما یُزعم أنھا أھداف عسكریة حوثیة ف

العاصمة صنعاء ومدن أخرى، منھا صعدة ومران وعمران وحجة والحدیدة وتعز وإب ولحج 

                                           
 

 
 

 July 16, 2015, Defense NewsSaudis for Yemen strike,” Andrew Chuter, “RAF bombs diverted to ,انظر:  10 
http://www.defensenews.com/story/breaking-news/2015/07/16/britain-diverts-bombs-destined--raf--help-saudi-fight--

yemen/30236031/  2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في.(  
October 6, 2015, The Guardianurged to stop providing weapons to Saudi Arabia,”  Ian Black, “Britain ,انظر:  11 

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/07/britain-urged-stop-providing-weapons-saudi-arabia,   3(تم االطالع في 
  ).2015نوفمبر/تشرین الثاني 

October 26, 2015,  La Tribunet: des exportations en route vers des records en 2015,” Michel Cabirol, “Armemen ,انظر:  12 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-des-exportations-en-route-vers-

des-records-en-2015-516584.html  ؛ وانظر: 2015ر/تشرین الثاني نوفمب 3(تم االطالع في(Georges Malbrunot, “La ‘diplomatie sunnite’ de 
Paris séduit les pays du Golfe," Le Figaro, May 4, 2015, http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/04/01003-

20150504ARTFIG00349-la-diplomatie-sunnite-de-paris-seduit-le-golfe.php  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  2(تم االطالع في(Le 
Monde, “François Hollande au Qatar pour la signature de la vente de 24 Rafale,” May 4, 2015,  

http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/05/04/francois-hollande-au-qatar-pour-la-signature-de-la-vente-
de-24-rafale_4626712_1656968.html,  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  2(تم االطالع في(Gareth Jennings and Robin Hughes, “Egypt 

receives first Rafale fighters,” IHS Jane’s,  July 20, 2015,  http://www.janes.com/article/53097/egypt-receives-first-rafale-
fighters  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  2(تم االطالع في(Jeremy Binnie, “Kuwait lines up Caracal helicopters,” IHS Jane’s, October 

22, 2015, http://www.janes.com/article/55491/kuwait-lines-up-caracal-helicopters  ؛ وانظر: 2015ني نوفمبر/تشرین الثا 3(تم االطالع في(
Bastien Bonnefous, “Au Caire, Manuel Valls finalise  la vente des navires Mistral à l’Egypte,” Le Monde, October 10, 2015,  
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/10/10/au-caire-manuel-valls-finalise-la-vente-des-navires-mistral-a-l-

egypte_4787080_3218.html  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في(Hélène Sallon, “Mistral: l’Arabie saoudite et l’Egypte 
“sont prêtes à tout pour acheter les deux navires,” Le Monde, August 7, 2015 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/07/l-egypte-et-l-arabie-saoudite-candidates-au-rachat-des-
mistrals_4715520_3212.html   ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في(Elizabeth Pinou “UPDATE 1- Despite fanfare, France’s 

Valls leaves Saudi with few deals”, Reuters, October 13, 2015, http://www.reuters.com/article/2015/10/13/france-saudi-
contracts-idUSL8N12D2Q420151013  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في(La Tribune, 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-les-neuf-dossiers-en-suspens-entre-
la-france-et-l-arabie-saoudite-512784.html  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في(Michel Cabiro, “Défense: les neuf 

dossiers en suspens entre la France et l’Arabie Saoudite,” Le Figaro, October 13, 2015 http://bourse.lefigaro.fr/indices-
actions/actu-conseils/airbus-l-arabie-saoudite-a-commande-quatre-c295w-4355562   ؛ 2015نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في(

  ,Michel Cabirol, “Arabie Saoudite: un mégacontrat à partager entre Thales et Airbus,” La Tribune, October 13, 2015وانظر: 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/arabie-saoudite-un-megacontrat-a-partager-

entre-thales-et-airbus-513202.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20151014   2015نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في .(  



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 14                                      

مایو/أیار،  17إلى  12أیام من  5أثناء وقف إطالق النار الذي دام  والضالع وشبوة ومأرب وعدن.
 ة مع السعودیة. أعلنت األمممناطق الیمن الحدودی ھجماتھ على لتحالف غاراتھ الجویة باستثناءأوقف ا

أیام تتوقف خاللھا الغارات، لكن سرعان ما انھارت تلك الھدنة.  7یولیو/تموز ھدنة  10المتحدة في 
أعلن التحالف ھدنة إنسانیة أحادیة الجانب، خاللھا أوقف مرة أخرى الغارات  ،یولیو/تموز 25في 

  13.المناطق الحدودیة ھجماتھ على أیام باستثناء 5الجویة 
  

ما تُدعى بقوات "المقاومة"  بینما تتقدمالغارات الجویة مستمرة،  ، مازالتوقت صدور التقریر
قوات بریة من البحرین وقطر والسعودیة  في ذلك شماال من عدن بدعم من التحالف، بما الجنوبیة

  14بتقدیم قوات. –منھا موریتانیا والسنغال  –والسودان واإلمارات، مع تعھد بلدان أخرى 
  

یولیو/تموز یبدو  24مارس/آذار إلى  26غارة جویة في الفترة من  16وثقت ھیومن رایتس ووتش 
اشتمل ھذا على غارة  15یر قانونیة، وأسفرت عن خسائر في صفوف المدنیین.غوأنھا كانت عشوائیة 

مارس/آذار على مخیم للنازحین داخلیا في مرزق، وھي بلدة بمحافظة حجة شمالي  30جویة في 
مدنیا  29میال) تقریبا من الحدود مع السعودیة. قتلت الغارة  3.7كیلومترات ( 6یمن، على مسافة ال

  16آخرین، وأضرت بمنشأة طبیة في المخیم وبسوق محلي وجسر. 41وأصابت  ،على األقل

                                           
 

 
 

Arab coalition declares pause in Yemen campaign,” July 25, 2015, mJazeera.co-Al“ ,انظر:  13 
http://www.aljazeera.com/news/2015/07/arab-coalition-declares-pause-yemen-campaign-houthi-saudi-

150725140410364.html   2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في.(  
AE forces bomb Yemen rebels after coalition troop deaths,” September 5, 2015, , “UThe Guardianانظر:  14 

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/05/uae-forces-retaliate-50-coalition-troops-yemen-missile-attack  تم االطالع في)
 ,Al-Jazeera.com, “Qatar deploys 1,000 ground troops to fight in Yemen,” September 7, 2015)؛ وانظر: 2015أكتوبر/تشرین األول  17

http://www.aljazeera.com/news/2015/09/qatar-deploys-1000-ground-troops-fight-yemen-150907043020594.html  تم االطالع)
 ”,The North Africa Post, “Mauritania to send ground boots to Yemen, military source)؛ وانظر: 2015أكتوبر/تشرین األول  17في 

October 16, 2015, http://northafricapost.com/9559-mauritania-to-send-ground-boots-to-yemen-military-source.html  تم)
 ”,Sudan Tribune, “Sudan to send 10,000 troops to join Arab forces in Yemen: report)؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  5االطالع في 

October 19, 2015, http://www.sudantribune.com/spip.php?article56779  ؛ وانظر: 2015نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في(Khaled 
Abdullah, “Qatar sends 1,000 ground troops to Yemen conflict: al Jazeera,” Reuters, September 7, 2015, 

https://www.reuters.com/article/2015/09/07/us-yemen-security-idUSKCN0R710W20150907   نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في
 ,Abdourahmane Dia, “Why is Senegal sending troops to Saudi Arabia?” BBC News Online, May 5, 2015)؛ وانظر: 2015

http://www.bbc.com/news/world-africa-32589561   2015نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في.(  
: 2015مارس/آذار  28سقوط ضحایا مدنیین بسبب الضربات الجویة التي تقودھا السعودیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  15 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643   
: 2015أبریل/نیسان  2غارات جویة على مخیم تثیر بواعث قلق جسیمة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  16 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715   
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مارس/آذار على مصنع ألبان على مشارف مدینة الحدیدة الساحلیة عن  31أسفرت غارة جویة في 

غارات منفصلة  4مساء بقلیل نفذت طائرة حربیة أو أكثر  11الساعة دنیا على األقل. بعد م 31مقتل 
 328متر ( 100أصابت مصنع ألبان ومشروبات الیماني، وھو مجمع متعدد البنایات على مسافة 

قدما) من قاعدة جویة عسكریة كانت تسیطر علیھا القوات الحوثیة. كانت وحدات عسكریة موالیة 
 ،أبریل/نیسان 11یوما، في  11لسابق صالح متمركزة في قاعدة عسكریة أخرى قریبة. بعد للرئیس ا

  17ھاجمت طائرات التحالف الحربیة القاعدة الجویة العسكریة والمخیم العسكري المجاور.
  

موقعا لغارات  12في مدینة صعدة، معقل الحوثیین في الشمال، تفقدت ھیومن رایتس ووتش أكثر من 
أسواق  5ببنایات سكنیة ودمرت وألحقت أضرارا مایو/أیار  11أبریل/نیسان و 6بین جویة وقعت 

غراض عسكریة. قتلت ألومدرسة ومحطة وقود، رغم عدم وجود أدلة على استخدام ھذه المواقع 
  18طفال. 35شخصا أغلبھم مدنیون بینھم ما ال یقل عن  59الغارات 

  
الناطق العسكري باسم التحالف، أن مدینتي صعدة  سیري،عال العمیدأعلن  ،2015مایو/أیار  8في 

تعد برمتھا أھدافا عسكریة. صدر ھذا اإلعالن بعد توغل  ،وھي معقل آخر للحوثیین ،ومران
الحوثیین في السعودیة من صعدة وشنھم ھجمات بالصواریخ على األراضي السعودیة، ما أسفر عن 

ھناك  19جیزان، بحسب مصادر حكومیة سعودیة. مدنیا بمدینة نجران ومنطقة 12مقتل ما ال یقل عن 
أھداف مدنیة على یبدو أنھا كانت  –حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش  –عدة ھجمات للتحالف 

  مایو/أیار. 8وقعت بعد إعالن وقد بمحافظة صعدة، 
  

لحظر قوانین الحرب  اھدف لھجمات عسكریة خرق على أنھامعاملة مدینة أو بلدة برمتھا  تُعتبر
 امات التي تعامل األھداف العسكریة المنفصلة والمتمایزة داخل مدینة أو بلدة بصفتھا ھدفللھج

                                           
 

 
 

: 2015أبریل/نیسان  16مدنیا"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  31غارة جویة على مصنع تقتل  –"الیمن  17 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269646   

: 2015یونیو/حزیران  30غارات جویة غیر مشروعة تقتل عشرات المدنیین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  18 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/30/278552   

: 2015مایو/أیار  13یة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، قوات موالیة للحوثیین أطلقت صواریخ على مدینة سعود –"الیمن  19 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269929   
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اللجوء لمثل ھذا التصرف بصفة غیر قانونیة یحرم المدنیین من الحمایة المستحقة  20.اواحد اعسكری
  من الھجمات.

  
 ي فودیة في الیمن نواع من الذخائر العنقربعة أاستخدام التحالف أل وثقت ھیومن رایتس ووتشكما 

الذخائر العنقودیة عشوائیة لدى استخدامھا في مناطق مأھولة بالسكان، وتؤدي لمخاطر  2015.21
ت یسل، 2008دولة في  116األجل على المدنیین. ھي محظورة بموجب معاھدة اعتمدتھا  ممتدة

  .یة والیمن أطرافا فیھاالسعود
  

لكن أسفرت عن خسائر في صفوف المدنیین  ھناك غارات أخرى ربما لم تخرق قوانین الحرب،
سارة ، ولتفادي ھذه الخالممكنةاالحتیاطات جمیع اتخاذ والبد من التحقیق فیھا لتحدید ما إذا كان قد تم 

 120 حوالي، وقعت غارة جویة على مدینة حجة في حیاة المدنیین في المستقبل. على سبیل المثال،
مدنیین على األقل بینھم  3، فقتلت 2015مایو/أیار  29في میال) شمال غربي صنعاء  75كیلومترا (

 24حجة وموقع الھجوم في مدینة مدنیا آخرین. زارت ھیومن رایتس ووتش  17وأصابت  ،طفل
یولیو/تموز. في الموقع، كان من الظاھر أن قنبلة سقطت قرب جدار مخیم نعمان لحراس أمن 

ص، ویقع قرب قمة تل مرتفع بالمدی نة. بحسب السكان، یبدو أن الحوثیین كانوا بالقطاع الخا
تخزین األسلحة. أدى االنفجار لتطایر صخور وقطع خرسانة على البنایات لیستخدمون المخیم 

  22بیوت على األقل. 5السكنیة الواقعة عند سفح التل أسفل المخیم، ما أضر كثیرا بـ 
  

ات بریة استھدفت باألساس جماعات شنت القوات الحوثیة وتلك الموالیة لھا عملی 2014منذ أواخر 
ضالع وعدن جنوبّي الیمن. قامت بأعمال قصف عشوائي غیر المحلیة مسلحة بمدن تعز ولحج و

                                           
 

 
 

  )(أ).5( 51؛ باقتباس من البروتوكول األول، المادة 13قاعدة القانون الدولي اإلنساني العرفي، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،  20 
: 2015أغسطس/آب  26قتل وتصیب العشرات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، الصواریخ العنقودیة ت –"الیمن  21 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/26/280499  31ذخائر عنقودیة تُعرض المدنیین للخطر"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  -؛ "الیمن 
غارات جویة بقیادة السعودیة استخدمت ذخائر عنقودیة"، بیان صحفي لـ  -؛ "الیمن  https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108: 2015مایو/أیار 

اعتمد البرلمان األوروبي قرارا  2015یولیو/تموز  9. في https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03/269830: 2015مایو/أیار  3ھیومن رایتس ووتش، 
 Joint Motion for a Resolution on the“، بما یشمل استخدام القنابل العنقودیة. تم اعتماد القرار دون تصویت: انظر: یدین الغارات الجویة بقیادة السعودیة في الیمن

Situation in Yemen,” Resolution 2760 (2015), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0680+0+DOC+XML+V0//EN  2015نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في.(  

؛ مقابلة 2015یولیو/تموز  24؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع [تم حجب االسم]، حجة، 2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع [تم حجب االسم]، حجة،  22 
  .2015یولیو/تموز  24ھیومن رایتس ووتش مع [تم حجب االسم]، حجة، 
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كما  23قانونیة، منھا في بعض الحاالت إطالق صواریخ كاتیوشا، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنیین.
عیة من محافظة صعدة على صواریخ مدفخاللھا نفذت قوات الحوثیین ھجمات عشوائیة  أطلقت 

الحوثیون ألغاما أرضیة مضادة  زرعكذلك  24مدینة نجران السعودیة الحدودیة ومناطق بجیزان.
لألفراد في عدن، وھي محظورة بموجب قوانین الحرب بصفتھا عشوائیة بطبیعتھا، قبل انسحابھم من 

   25مدنیا. 11. قتلت األلغام ما ال یقل عن 2015المدینة في یولیو/تموز 
  

القوات الحوثیة وحلفاؤھا والجماعات الُمسلحة الُمعارضة عملیات عسكریة حول عدن وتعز  نفذت
ومناطق أخرى، تكرر خاللھا تعریض المدنیین واألعیان المدنیة مثل المستشفیات لخطر ال ضرورة 

  26لھ.
  

قتل أسفر عن مطبقا لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، فإن القتال في الیمن 
  27أكتوبر/تشرین األول. 23غارات جویة، وذلك حتى  جراءمدني على األقل، أغلبھم سقطوا  2500

  
أعرب المفوض السامي عن عمیق قلقھ إزاء أعداد الضحایا المدنیین الكبیرة في الیمن، وطالب 

  28بتحقیقات فوریة ومحایدة.
  

في الھجمات المزعومة من قبل جمیع  تواترت مطالبات المنظمات غیر الحكومیة بتحقیق دولي
سبتمبر/أیلول  7النزاع التي ربما خرقت قوانین الحرب. بدال من ذلك أعلن الرئیس ھادي في  أطراف

                                           
 

 
 

: 2015یولیو/تموز  29مدفعیة الحوثیین تقتل العشرات في عدن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  23 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/29/279750   

: 2015مایو/أیار  13قوات موالیة للحوثیین أطلقت صواریخ على مدینة سعودیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  24 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269929  

: 2015سبتمبر/أیلول  5الحوثیون استخدموا ألغاما أرضیة في عدن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  25 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/07/280851   

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/18/269679: 2015أبریل/نیسان  17ایتس ووتش، القتال یدمر مستشفى"، بیان صحفي لـ ھیومن ر –"الیمن  26 
: 2015یونیو/حزیران  17حوثیون ومقاتلون جنوبیون یعتدون على مستشفى في عدن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  -"الیمن 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278341   
“OHCHR Briefing Notes, October 23, 2015, iefing notes on Burundi, Yemen, Cambodia and CongoPress br ”,انظر:  27 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16642&LangID=E   نوفمبر/تشرین الثاني  9(تم االطالع في
2015 .(  

tigations into civilian casualties,” OHCHR news release, April 14, 2015, “Yemen: Zeid calls for invesانظر:  28 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15836   2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في.(  
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عن تشكیل لجنة وطنیة للتحقیق في جمیع مزاعم االنتھاكات لقوانین الحرب وحقوق اإلنسان منذ 
 أسابیع متتالیة، 3عد ذلك بأسبوع ودامت انعقدت ب أثناء دورة مجلس حقوق اإلنسان التي 2011.29

تقدمت ھولندا بمشروع قرار من شأنھ تكلیف المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان وخبراء آخرین 
 30. سحبت ھولندا مشروعھا في 2014بتوثیق االنتھاكات من قبل جمیع األطراف منذ سبتمبر/أیلول 
م الذي تلقتھ من الدول األساسیة، ومنھا سبتمبر/أیلول تحت ضغوط من السعودیة وبسبب ضعف الدع

اء الھولندي أثنالوالیات المتحدة والمملكة المتحدة. قاطعت الحكومة الیمنیة المفاوضات على القرار 
التحالف معارضتھا لتحقیق األمم المتحدة، وھي قطر والبحرین من وأعلنت عدة دول  ،انعقاد الدورة

  30ومصر واألردن واإلمارات.
  

 2وعة العربیة بالمجلس، بقیادة السعودیة، مشروع قرار اعتمده المجلس في أعدت المجم
القرار إشارة إلى تحقیق مستقل لألمم المتحدة، وطالب بدال من  لم یتضمنأكتوبر/تشرین األول. 

التحقیق بأن یمد المفوض السامي لحقوق اإلنسان الیمن بـ "المساعدة الفنیة" لدعم آلیة تحقیق ھادي 
 31وإبالغ المجلس بتنفیذ القرار.الوطنیة، 

  
  اإلنسانيةة ماألز 

مع بدایة حملة القصف حظرا جویا وبحریا، ما أدى إلى الحدّ من شحنات  ةفرضت السعودی
في المائة من األغذیة األساسیة في  90المساعدات والشحنات التجاریة التي تصل إلى الیمن. نحو 

في المائة فحسب من واردات  15یران كانت نسبة الیمن قبل الحرب كانت واردات، ومنذ یونیو/حز

                                           
 

 
 

سبتمبر/أیلول  7م"، بیان صحفي،  2012لسنة  140م بتعدیل القرار الجمھوري رقم  1520لسنة  13انظر: الرئیس عبد ربھ منصور ھادي، صدور قرار جمھوري رقم  29 
2015 :https://presidenthadi-gov-

ye.info/archives/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D
9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-

2015%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82/    17(تم االطالع في 
  ).2015أكتوبر/تشرین األول 

: 2015أكتوبر/تشرین األول  2مجلس حقوق اإلنسان یخذل المدنیین الیمنیین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"األمم المتحدة  30 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/02/281885   

  السابق. 31 
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ملیون  13بحلول یولیو/تموز، ذكرت األمم المتحدة أن  32ما قبل الحرب ھي التي تصل إلى الیمن.
  33بأسعار عادیة.كمیات كافیة من الطعام المغذّي  ال تتوفر لھملألمن الغذائي، أي  یفتقدونیمني 

  
المائة فحسب من الحد األدنى من احتیاجات الوقود في الیمن، في  20على امتداد الحظر، تم الوفاء بـ 

اء الوقود مطلوب أیضا لتشغیل مضخات الم 34ما فاقم كثیرا من مصاعب توزیع الغذاء والماء.
ملیونا  3.3نظافة الصحیة ، وبحسب تقاریر األمم المتحدة بلغت مساعدات المیاه والالصالح للشراب

  35.اء الصالح للشرابیفتقرون إلى المملیون یمني  20فحسب من إجمالي 
  

أعلنت األمم المتحدة الیمن من الدول التي تعاني من أعلى مستویات الطوارئ  ،یولیو/تموز 2في 
في المائة من سكان الیمن في حاجة إلى مساعدات إنسانیة  80بما یُقدر بـ  – 3المستوى  –اإلنسانیة 

  36فوریة.
  

ت مسلحة مدعومة من التحالف من السیطرة من جدید على تمّكنت جماعا ،في أواسط یولیو/تموز
 2، في فترة قصیرةبعد ذلك ب 37مدینة عدن، ما أدى للسماح بدخول شحنات مساعدات إلى المیناء.

سیطر علیھ القوات الحوثیة، وھو من تإغالق میناء الحدیدة الذي  عن عودیةأعلنت الس ،أغسطس/آب

                                           
 

 
 

The Guardian, led naval blockade leaves 20m Yemenis facing humanitarian disaster,” -Julian Borger, “Saudi Arabiaانظر:  32 
June 5, 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/Saudi Arabia-led-naval-blockade-worsens-yemen-

humanitarian-disaster  2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في .(  
UN -UN News Centre, “Durable ceasefire needed as ‘humanitarian catastrophe’ leaves millions suffering in Yemenانظر:  33 

relief chief,” July 28, 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51516#.VcioC_lViko  أكتوبر/تشرین  17(تم االطالع في
  ).2015األول 

July 14, 2015, , “Fuel shortage in Yemen could become deadly,” Oxfam America news releaseانظر:  34 
http://www.oxfamamerica.org/explore/stories/fuel-shortage-in-yemen-could-become-deadly/   أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في

2015.(  
UN -UN News Centre, “Durable ceasefire needed as ‘humanitarian catastrophe’ leaves millions suffering in Yemenانظر:  35 

relief chief,” July 28, 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51516#.VcioC_lViko  أكتوبر/تشرین  17(تم االطالع في
  ).2015األول 

 ,Yemen: highest emergence response level declared for six months,” UNOCHA news release, July 1, 2015“انظر:  36 
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/yemen-highest-emergency-response-level-declared-six-months  تم االطالع في)

  ).2015أكتوبر/تشرین األول  17
August 3, 2015,  ,Haidari, “Aid finally trickling Yemen’s devastated Aden,” Reliefweb-Fawaz alانظر:  37 

http://reliefweb.int/report/yemen/aid-finally-trickling-yemens-devastated-aden  2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في.(  
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 18في  38من ثلثي الشحنات التي تصل الیمن أثناء الحصار.أكبر موانئ الیمن، وكان یستقبل أكثر 
قصفت طائرة للتحالف المیناء. ما زال من غیر الواضح مدى الضرر الالحق بالمیناء  ،أغسطس/آب

تناقلت التقاریر في أكتوبر/تشرین األول أن طائرات  39أو األھداف العسكریة المستھدفة بالضربة.
  40سفن التجاریة بالبقاء بعیدا عن مناطق العملیات".التحالف الحربیة "تذیع تحذیرا لل

  
تظل خارج نطاق تغطیتھا،  –خارج عدن  –تناقلت وكاالت المساعدات أن محافظات جنوب الیمن 

 الدولة اإلسالمیة في الیمنتنظیم و –أصبحت القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة  41بسبب القتال الدائر.
  42یھدد أنشطة المنظمات اإلنسانیة. أكثر نشاطا في عدن، ما –بقدر أقل 

  
 إلىیُمكن منع دخول الوقود والسلع األخرى ذات االستخدامات العسكریة  بموجب قوانین الحرب،

 منعھا إلى ضرر لم یؤدالبقاء على قید الحیاة أو إذا البالد فقط إذا لم یھدد منعھا قدرة السكان على 
  ة العسكریة المتوقعة.غیر متناسب بالسكان المدنیین، مقارنة بالمیز

  
وثقت ھیومن رایتس ووتش حاالت بعینھا حیث منع التحالف شحنات تجاریة تحمل وقودا توجد حاجة 

ماسة إلیھ، من دخول الیمن، رغم وفاء تلك الشحنات بجمیع المتطلبات اإلجرائیة التي وضعتھا 
یود التي یفرضھا القانون الحكومة السعودیة منذ مارس/آذار. في تلك الحاالت انتھك التحالف الق

  43الدولي اإلنساني على الحصار العسكري.
  

                                           
 

 
 

August 3, 2015, , “Yemen: Reduced imports worsen crisis,” Reliefwebانظر:  38 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20OCHA%20Commercial%20Shipping%20Report%204%2

0August.pdf   2015األول أكتوبر/تشرین  17(تم االطالع في.(  
Arab coalition bombs Yemen’s Hodeidah port,” August 18, 2015,  ,Al Arabiya News“انظر:  39 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/18/Arab-coalition-bombs-Yemen-s-Hodeidah-port.html  تم)
  ).2015أكتوبر/تشرین األول  17االطالع في 

 ”,Yahoo News,Jonathan Saul and William Maclean, “Arab coalition slowing aid efforts in Yemen: U.S. Navy report انظر:  40 
October 14, 2015, http://news.yahoo.com/arab-coalition-slowing-aid-efforts-yemen-u-navy-131737359.html  19(تم االطالع في 

  ).2015ول أكتوبر/تشرین األ
Haidari, “Aid finally trickling in to Yemen's devastated Aden,” Reliefweb, August 3, 2015, -Fawaz alانظر:  41 

http://reliefweb.int/report/yemen/aid-finally-trickling-yemens-devastated-aden  2015نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في.(  
News, “Red Cross suspends activity in Yemen’s Aden after attack,” August 25, 2015,  Yahooانظر:  42 

http://news.yahoo.com/red-cross-suspends-activity-yemens-aden-attack-005331700.html   نوفمبر/تشرین الثاني  5(تم االطالع في
: 2015سبتمبر/أیلول  2د سجناء في عدن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، انتھاكات مقاتلین جنوبیین وحوثیین ض –)؛ "الیمن 2015

https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/02/280708   
: 2015مایو/أیار  10التحالف یمنع وصول الوقود الذي تمس الحاجة إلیھ"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"الیمن  43 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/10/269899   
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II.  اإلنساني الُمنطبق الدوليالقانون  
 

ف على النزاع المسلح بین التحال –المعروف أیضا بقوانین الحرب  –یسري القانون الدولي اإلنساني 
ابعة لدول، المتحالفة مع بقیادة السعودیة والحوثیین. كما یسري على الجماعات المسلحة غیر الت

  مع الحوثیین، وكذا على أي دول تُعد أطرافا في النزاع. أوالتحالف 
  

المدنیین من الھجمات وضرورة التمییز. في حین تقر  مایةالركائز األساسیة لقوانین الحرب ھي ح
ى لفھي تفرض واجبا ع ،قوانین الحرب بأن وقوع بعض الخسائر في صفوف المدنیین مسألة حتمیة

أطراف القتال بأن تمیز في جمیع األوقات بین المقاتلین والمدنیین، وأن تستھدف المقاتلین واألھداف 
  العسكریة األخرى فحسب.

  
ن، بما یشمل واألھداف العسكریة ھي المقاتل 44األعیان المدنیة ھي تلك التي ال تشكل أھدافا عسكریة.

في  تسھم مساھمة فعالةالتي " األعیان، وتلك ئیةاألعمال العداالمدنیین المشاركین بشكل مباشر في 
العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتھا أم بموقعھا أم بغایتھا أم باستخدامھا، والتي یحقق تدمیرھا 

  45التام أو الجزئي أو االستیالء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة".
  

ب الھجمات المباشرة على ما یُعد بطبیعتھ من األعیان المدنیة، مثل قوانین الحرتحظر بشكل عام، 
الثقافیة، ما لم تكن مستخدمة في  ماكنودور العبادة والمستشفیات والمدارس واأل شققوال منازلال

  46أغراض عسكریة.
  

 محظورة. تصبح تُعد الھجمات المتعمدة أو العشوائیة أو غیر المتناسبة على مدنیین وأعیان مدنیة
الھجمات عشوائیة عندما ال تكون موجھة إلى ھدف عسكري بعینھ، أو إذا تمت بطریقة أو وسیلة 

للقتال ال یمكن أن توجھ إلى ھدف عسكري محدد، أو باستخدام طریقة أو وسیلة للقتال ال یمكن حصر 
 تمیزالتباعد وال عددا من األھداف العسكریة الواضحة اعتبرتتُعد أیضا عشوائیة إذا  47آثارھا.
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  ).2( 52، باقتباس من البروتوكول األول، المادة 8السابق، القاعدة  45 
  ة العسكریة وبیانات رسمیة.، باقتباس من األدلة التوجیھی8السابق، القاعدة  46 
  )(أ).4( 51، باقتباس من البروتوكول األول، المادة 12السابق، القاعدة  47 



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 22                                      

من المدنیین أو  تجمعا، والواقعة في مدینة أو بلدة أو قریة أو منطقة أخرى تضم بعضھا عن بعض
التھدید بھجمات كھذه قد یرقى لمصاف األعمال  48األعیان المدنیة، على أنھا ھدف عسكري واحد.

  49غیر القانونیة إذا كانت ترمي أساسا إلى بث الذعر بین السكان المدنیین.
  

 رارأض المدنیین أو في إصابات وخسائر في أرواحسبب تر المتناسب ھو الذي یمكن أن یالھجوم غی
 ما ینتظر أن یسفر اوز بكثیرجیتباألعیان المدنیة، أو أن یحدص خلطاً من ھذه الخسائر واألضرار، 

یعتمد الخطر المتوقع على السكان المدنیین واألعیان  50من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة. نھع
نیة على عدة عوامل، منھا موقعھم (ربما في نطاق أو على مقربة من ھدف عسكري)، ودقة المد

 ،األسلحة المستخدمة (بناء على مسار المقذوف ونطاقھ والعوامل البیئیة والذخائر المستخدمة، إلخ)
  51والمھارات الفنیة للمقاتلین (إذ أن االفتقار للقدرات الفنیة قد یؤدي إلى عدم دقة التوجیھ).

  
على أطراف النزاع بذل الرعایة المتواصلة من أجل تجنیب  ،أثناء االضطالع بالعملیات العسكریة

مطلوب من األطراف اتخاذ االحتیاطات  52السكان المدنیین واألعیان المدنیة آثار األعمال العدائیة.
  53یة.یان المدنلتفادي وتقلیص الخسارة العرضیة في أرواح المدنیین أو إصابتھم أو اإلضرار باألع

  
 األفراد أو األھداف التي قبل شن ھجوم، على طرف النزاع بذل كل المستطاع من أجل التحقق من أن

بحسب اللجنة الدولیة للصلیب  54أھداف عسكریة، ولیس مدنیین أو أعیانا مدنیة.ھي  استتم مھاجمتھ
ة أمور، أنھ مطلوب ممن عني، من بین جملی مستطاعة"ال"تخاذ كل االحتیاطات األحمر، فإن مطلب ا

ینفذون ھجوما بذل الخطوات المطلوبة للتأكد من أن الھدف یمثل ھدفا عسكریا مشروعا "قبل وقت 
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عند تخیر وسائل  الممكنةكما أن علیھم اتخاذ جمیع االحتیاطات  55كاٍف لتفادي السكان قدر اإلمكان".
  56عیان المدنیة.وأسالیب القتال من أجل حصر الخسائر في أرواح المدنیین واأل

  
ال تحظر قوانین الحرب القتال في مناطق حضریة، وإن كان وجود األماكن المدنیة یفرض التزامات 
أكبر على أطراف القتال ببذل خطوات لحصر الخسائر الالحقة بالمدنیین. على القوات تفادي وضع 

د المدنیین عن األھداف إلبعا السعيأھداف عسكریة داخل مناطق مزدحمة بالسكان أو بالقرب منھا، و
ن من أھداف أو عملیات ین استخدام المدنیین كدروع للتحصتلاكما یُحظر على المق 57العسكریة.

عسكریة من الھجمات. "اتخاذ الدروع البشریة" ھو استغالل تواجد المدنیین في جعل قوات أو 
على مقربة من نشر القوات بشكل غیر قانوني داخل أو  58مناطق عسكریة حصینة من الھجمات.

منطقة مزدحمة بالسكان المدنیین ال یعفي قوات الطرف الخصم من أن تأخذ في الحسبان الخطر 
 مشروطا باحترام قوات االلتزام باحترام قوانین الحربلیس المحدق بالمدنیین أثناء شنھا لھجمات. 

  59الطرف الخصم لھ بدورھا.
  

جرة ذات التأثیر الواسع في مناطق مأھولة تُعارض ھیومن رایتس ووتش استخدام األسلحة المتف
  .ھابالسكان، بسبب الضرر الذي یلحق حتما بالمدنیین بسبب

  
یُعد األفراد المرتكبون النتھاكات جسیمة للقانون الدولي اإلنساني بنیة إجرامیة مسؤولون عن جرائم 

 60منطلق االستھتار.كب عن قصد أو من ترعرف بصفتھا االنتھاكات التي تُ حرب. النیة اإلجرامیة تُ 
محاولة ارتكاب جریمة حرب، وكذا على المساعدة أو التسھیل كما یمكن محاسبة األفراد جنائیا على 

كما یمكن أن یتحمل القادة العسكریون  61أو تقدیم العون أو التشجیع بغرض ارتكاب جریمة حرب.
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ھم أن أو ل ،إذا كانوا یعلمون والمدنیون على السواء المسؤولیة الشخصیة من منطلق مسؤولیة القیادة،
  بارتكاب جرائم حرب ثم أخفقوا في منعھا أو معاقبة المسؤولین عنھا. ،یعلموا

  
األعمال التي تعتبر جرائم حرب في القانون العرفي تعكس قواعد اتفاقیات جنیف وبروتوكوالتھا 

مل باقة عریضة من اإلضافیة، ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة، ومصادر أخرى. تش
المخالفات، منھا الھجمات المتعمدة والعشوائیة وغیر المتناسبة التي تضر بالمدنیین وإساءة معاملة 

ص المحتجزین واألسرى.     62األشخا

                                           
 

 
 

  .156السابق، القاعدة  62 



 

2015 الثاني نوفمبر/تشرين | ووتش رايتس هيومن  25 

 

 .III غير القانونية الجويةوقائع الغارات 
 

   عمران

ف قنبلتین قُرب صباحا، أسقطت طائرة للتحال 11:45، حوالي الساعة 2015أبریل/نیسان  11في 
میال)  25كیلومترا ( 40مقر وزارة التعلیم في عمران، وھي بلدة یسیطر علیھا الحوثیون على مسافة 
عائالت على مسافة  3إلى الشمال الغربي من صنعاء. أصابت قنبلة بنایة من طابق واحد تعیش بھا 

عائلة واحدة، بینھم امرأتان أفراد من  4قدما) من مجمع وزارة التعلیم، فأودت بحیاة  66مترا ( 20
  آخر. شخصاوفتاة وأصابت 

  
متر  100محمد صالح القھوي، الذي دُمر بیتھ في الغارة، قال إنھ كان في مسجد التوحید، على مسافة 

  قدما) عندما سمع االنفجار:  328(
  

تكسوه طبقة  غبار في الھواء، وكل شيء الیزال ھناك ، كانمنزلحین وصلت إلى ال
األسود. الحمد  كسوھم الترابن، ییراقد والد. كانت زوجتي واألتربة السوداءمن األ

كانوا أحیاء. رأیت زوجة أخي أسماء وابنتھا تحت بعض األحجار، وحاولت  ،هلل
البالغة من العمر  ھیام، ھما. كان رأس أسماء مفتوحا وساقھا تنزف. ابنتھاخراجا

 7 ، وعمرھااألخرى ابنتھاحسناء، كانت راقدة على كتفھا ورأسھا مفتوح.  ،عامین
احترقت بالتراب، وقد  طیانوجلدھا مغ رأسھا"بابا". كان  تناديراحت  ،أعوام
. علیھ، وسقط السقف غارةال ت، كان نائما عندما وقعوھو شقیقي محمد. والدھا، بشدة

  63.فارق الحیاةمن أذنھ. كان قد  تخرجمن الدم  قطراتھناك  تكان أخرجتھ،عندما 

                                           
 

 
 

  . 2015یولیو/تموز  23ن رایتس ووتش مع محمد صالح القھوي، عمران، مقابلة ھیوم 63 
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  أفراد من عائلتھ. 4تسببت الغارة في مقتل . 2015أبریل/نیسان  11منزل محمد صالح القھوي في غارة جویة في دمر 
  . 2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  © 
  

قال القھوي لـ ھیومن رایتس ووتش إن على حد علمھ، لم یكن ھناك حوثیون أو قوات أو بنایات عسكریة 
یر حوثیین یستخدمون مبنى وزارة التعلیم. ذلك الصباح، لم یر أي مركبات  بالمنطقة وقت الغارة، ولم

قال إن الغارة الجویة الوحیدة األخرى بالمنطقة وقعت قبل أیام، وقد ضربت كما للحوثیین على الطریق. 
 64.ھاحدیقة على مسافة كیلومترات قلیلة، قرب جامعة عمران، لكنھ ال یعرف الھدف المقصود من

  
یعمل حارسا بمبنى وزارة التعلیم، كان حاضرا وقت الغارة الجویة. قال لـ  عاما) 31( رثيمحمد الحا

ھیومن رایتس ووتش إنھ رأى نیرانا مضادة للطائرات قادمة من الجبل على مسافة كیلومترین إلى 
  65.بن في بیت قرییقال أیضاً إنھ یعتقد أن كبار مسؤولي إدارة عمران كانوا مجتمعوالجنوب الغربي. 

یولیو/تموز. كان منزل القھوي قد دُمر تماما جراء  23تفقدت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 
 أحدثتاالنفجار، الذي أدى أیضا النھیار جزء من الجدار الخرساني المحیط بمجمع وزارة التعلیم. 

  قنبلة ثانیة ُحفرة إلى جوار الطریق قرب الُمجمع.
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غیر قانوني، ما لم یكن الُمجمع مستخدما وقتھا في أغراض  یُعد الھجوم على مجمع وزارة التعلیم
عسكریة. ال تُعد السلطات المدنیة أھدافا عسكریة مشروعة ما لم تكن متورطة بشكل مباشر في 

 تخطیط أو تنفیذ عملیات عسكریة.
 

  عبس/خوالن سجن

سجن  مایو/أیار، قبل صالة العصر مباشرة، أصابت قنبلتان 12مساء  3:15حوالي الساعة 
شمال میال)  93(كیلومترا  150وبنایة أخرى في عبس، وھي بلدة تقع على مسافة  عبس/خوالن

رجال ُمدانین في جرائم صغیرة. أودت  33مدینة الحدیدة الساحلیة. كان محبوسا بالسجن حینئذ 
 ألقل.مدنیا آخرین على ا 18، مع إصابة أطفال 3قل، بینھم امرأة ومدنیا على األ 25الغارات بحیاة 

  

  
لة مسجد السجن، عند ركن یولیو/تموز. أصابت القنب 25تفقدت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 

ویقیم في تلك المنطقة. قال  عاما، یعمل بناءً  55ن، فانھار بنیانھ. علي محمد حسن معلم، جمجمع الس
 200على مسافة القات مع أصدقاء وقت الغارة، في بنایة  خّزنوتش إنھ كان یلـ ھیومن رایتس و

  66یاردة) في مواجھة السجن: 219مترا (
  

                                           
 

 
 

  ُمنبھة متوسطة التأثیر. القات نبات یمضغھ العدید من الیمنیین، وھو مادة 66 
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وقد  قریبا،جثة ت 30 حین سمعت االنفجار خرجت وھرعت نحو السجن. رأیت
عن بعضھا اآلخر بعض األطراف. أحیانا  وانفصلتإلى شطرین،  ھاانشطر بعض

  67أتذكر مشاھد من ذلك الیوم فیصیبني الغثیان... أبدأ في التقیؤ وأصاب بالصداع.
  

بالسجن وشخصین في متجر قرب السجن، بحسب ُمسعف في  اسجینا وحارس 17كان بین القتلى 
بدراجتھ البخاریة إلى جوار  ماًرارجل كان  ةجثعلم إنھ رأى ممحمد حسن قال  68مستشفى عبس.

  السجن وقت الھجوم.
  

قدما) تقریبا  164مترا ( 50عمر علي فرجان، على مسافة  ق على منزلسقطت القنبلة الثانیة بعد دقائ
سنوات) التي  5من السجن، فقتلت زوجتھ وثالثة من أطفالھ. أصاب الھجوم فرجان وابنتھ مریم (

خلع االنفجار واجھة مبنى وأحرق سیارة األسرة التي  69ألمت بھا حروق وشظایا معدنیة في رأسھا.
  كانت أمام البیت.

  
وم، وقد وصل إلى مسرح الھجوم بعد فقد شقیقھ في الھج ،جندي بالجیش ،ودارمحمد أحمد یحیى 
  االنفجار مباشرة: 

  
 وأید أرجل :ا ممزقةثسمعت القصف من البیت، فھرعت إلى السجن. رأیت جث

مسجد السجن، بما في ذلك أطراف شقیقي كمال. كان حارسا في  متناثرة في مكان
  70السجن. أصیب ابنھ بدوره جراء الھجوم.

  
الھدف المقصود من الھجوم. خالد علي فرجان ھو شقیق  یدتحدلم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من 

عمر فرجان. قال إنھ كان یزور السجن یومیا منذ بدأت الحرب لیجلب الطعام للنزالء، وأنھ لم یر قط 
أي نشاط عسكري عند السجن، مثل تخزین أسلحة داخلھ أو على مقربة منھ، أو أفراد من الحوثیین أو 

  71القوات الموالیة لھم.
  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي محمد حسن معلم، عبس،  67 
  .2015یولیو/تموز  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد محوس، عبس،  68 
  .2015مایو/أیار  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم عمر علي فرجان، صنعاء،  69 
  .2015یولیو/تموز  25رایتس ووتش مع محمد أحمد یحیى ودار، عبس، مقابلة ھیومن  70 
  .2015یولیو/تموز  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد علي فرجان، عبس،  71 



 

2015 الثاني نوفمبر/تشرين | ووتش رايتس هيومن  29 

  
قنبلة  . قبل الغارة بدقائق، سقطت2015مایو/أیار  12ما تبقى من منزل عمر علي فرجین بعد تعرضھ إلى القصف في غارة جویة في 

  مدنیا على األقل. 25خوالن في الجھة المقابلة من الشارع. تسبب الھجومان في مقتل سجن عبس/أخرى على 
  .2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©
  

السكان إن قلة من البنایات البالیة القریبة من السجن كانت تخص الجیش الیمني وأنھا كانت  قال أحد
تُستخدم في إسكان عائالت الضباط، لكن أنكر آخرون ھذا القول. اكتشفت ھیومن رایتس ووتش 

 وجود ھیكل معدني وما یبدو أنھا بقایا سیارتي جیب عسكریتین وسط البنایات المھدمة، لكن لم تعثر
ص في اآلونة  أدلةعلى  أخرى على استخدام المنطقة في أغراض عسكریة، أو على إقامة أشخا

  األخیرة في تلك البنایات.
  

قال ضابط باألمن الوطني في صنعاء لـ ھیومن رایتس ووتش إن وقت الضربة، كان الحوثیون 
وتش من عبس/خوالن. لم تتمكن ھیومن رایتس وسجن عدة أسرى حرب سعودیین في  یحتجزون

  72التأكد من ھذه المعلومات.
  

منذ بدأت الحرب، استھدفت عدة غارات جویة على مناطق أخرى من عبس المطار الحربي ومجمعا 
  عسكریا وبنایة أخرى قرب الطریق الرئیسیة قال السكان إنھا كانت تستخدم في أغراض عسكریة.

                                           
 

 
 

  .2015سبتمبر/أیلول  15مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش، صنعاء،  72 
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مستخدمة في أغراض عسكریة. إذا كان  السجون العادیة ھي أعیان مدنیة یُحظر استھدافھا، ما لم تكن
الحوثیون قد استخدموا السجن في أسر مقاتلین، كانت لتصبح ھدفا عسكریا مشروعا، وإن كان البد 
في كل ھجوم تحري التناسب، وعدم التسبب في خسائر في صفوف المدنیین تتجاوز بإفراط المیزة 

  العسكریة المتوقعة من الھجوم.
 

  زبيد

قنابل على بلدة زبید التي  5مایو/أیار أسقطت طائرة ما ال یقل عن  12مساء  4:15حوالي الساعة 
 60كیلومترا جنوبّي مدینة الحدیدة الساحلیة، ما أودى بحیاة  96یسیطر علیھا الحوثیون، على مسافة 

 73آخرین على األقل. 155أطفال، مع إصابة  8امرأة و 13مدنیا على األقل بینھم 
  

  
طوابق في  3من القنابل بنایة من  3یولیو/تموز. أصابت  26تس ووتش الموقع في تفقدت ھیومن رای

وسط سوق شاجع. أصابت القنبلة األولى متجر حلوى في المبنى. الضربة الثانیة التي قال الشھود إنھا 
 أصابتألما الضربة الثالثة فدقائق، أصابت مطعما في الطابق األرضي من البنایة.  5كانت بعد 

 4و آخر بنایتین أخریین كان فیھما مطعم . كما دمرت قوة االنفجاراتفأدت النھیاره الثاني الطابق
  متاجر بقالة. 

  
  بائع قات في سوق شاجع، وقد أصیب في الضربة الثانیة: ،عاما) 36عبده أحمد طیفي (قال 

                                           
 

 
 

  قق من أكثر من مصدر من أسماء الضحایا، التي أبلغ بھا السكان وتلك التي قدمتھا العیادة الطبیة المحلیة.تم التوصل إلى ھذه األعداد الخاصة بالخسائر البشریة من خالل التح 73 
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سمعت الضربة األولى، ثم بعد دقائق وقعت الثانیة. شعرت وكأن كل شيء یدور من 
ثم فقدت الوعي. أفقت ورأیت عضلة ساقي الیسرى ممزقة. انكسرت عظمة  حولي،

ساقي الیمنى إلى نصفین. فجأة ظھر شقیقي محمد وكان یرید نقلي إلى المستشفى 
  74لكنني رفضت الذھاب، ألنني كنت أعرف أنھم سیبترون ساقي.

  
  طیفي في ساقھ الیسرى لتفادي البتر.حمد تم إجراء عملیة زرع عظام أل

  
من المنطقة، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن بعد  ُمحرر صحفي، عاما) 34د هللا أمین الدھبي (عب

  سماعھ االنفجار، ھرع إلى السوق بحثا عن ابن عمھ، وھو من باعة القات في السوق: 
  

تعرفت على طرفا ممزقا متناثرا جراء شظایا االنفجار. كما  50رأیت ما ال یقل عن 
ص أمام مطعم شاجع. ثم رأیت ابن عمي، إلى جوار أجساد  كنت أراھم جثث ألشخا

ص آخرین أعرفھم: اثنان منھم صبیثالثة أشخ عاما، والثالثة امرأة  12تحت سن  ینا
كانت تبیع الخبز على باب المطعم. بعد أیام سمعنا أن الجیران ما زالوا یعثرون على 

نطقة برمتھا أیدي ورؤوس ضحایا آخرین فوق أسطح متاجرھم. كانت رائحة الم
  75بشعة.

  
د. فیصل عوض، رئیس جمعیة اإلغاثة في زبید التي قادت جھود التعرف على القتلى، قال لـ ھیومن 

  76من أجساد، لم یتم التعرف علیھا، من منطقة السوق. قطعة 66رایتس ووتش إن السلطات جمعت 
  

متر  600على مسافة في وقت الضربات الجویة على سوق شاجع، سقطت قنبلتان على بستان لیمون 
یاردة) من مدخل بیت أحمد باجش  54مترا ( 50یاردة) تقریبا من السوق، وعلى مسافة  656(

 4مدنیین بینھم امرأتان و 9صاحب أحد المطعمین الذین دُمرا في الھجوم على السوق، ما أودى بحیاة 
تلین الحوثیین جاءوا بعد طھا، وأن المقاولم تنفجر لدى سق احدى القنبلتین شھود إن 3أطفال. قال 

 77الواقعة بقلیل وأزالوھا.
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. تسببت ھذه 2015مایو/أیار  12قنابل على مبنى یوجد فیھ مطعم ومتجر حلویات وسط سوق شاجع في بلدة زبید في  3سقطت 

 .2015ووتش أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس  ©مدنیا.  60الغارة، وقبلھا غارة أخرى على بستان لیمون في الجوار، في مقتل 
  
  

  قال باجش لـ ھیومن رایتس ووتش: 
  

مع سماعي الغارات في السوق، وقعت ضربتان أیضا أمام مدخل بیتنا. كان زوج 
شقیقتي قد غادر بیتنا لتوه، إذ كان قد جاء لیزورنا. وعندما خرجت وجدت النصف 

  78.أمتار 10العلوي من جسده ممددا أمام الباب. كان النصف السفلي على مسافة 
  

عاما) ھو بائع قات في سوق شاجع، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن مصنعا للنسیج  55ثابت حمدین (
میال) من السوق كان یُنتج أزیاء عسكریة  0.6یتبع القطاع العام على مسافة كیلومتر تقریبا (

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد باجش، زبید،  78 
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رات الجویة لم یتأثر المصنع بالغا 79للحوثیین، وقال إنھ یشتبھ في أن ذاك كان ھدف الغارة الجویة.
  یولیو/تموز. 26ولم یكن قد استھدف حتى توقیت زیارة ھیومن رایتس ووتش لزبید في 

  
ن القیادات المتوسطة للحوثیین یأكلون م 3لغارة الجویة لق في الیوم الساب إلى أنھ رأىأشار حمدین 

وق را إلى السقال باجش صاحب المطعم إن المقاتلین الحوثیین یدخلون كثی 80الغداء في مطعم بالسوق.
لشراء القات ولألكل في المطاعم، لكنھم ال "یبقون ھنا". قال أیضا إنھ لم تكن ھنالك أي حواجز أمنیة 

  81للحوثیین قرب السوق.
  

أعداد قلیلة من العسكریین الحوثیین في السوق ال یعني إمكانیة اعتبار السوق برمتھ ھدفا  وجود
الذي ینتج أزیاء عسكریة أو منتجات أخرى للعسكریین  مشروعا لھجوم بالقنابل. ربما یكون المصنع

بشكل مباشر في األعمال  غیر مشاركینھدفا عسكریا مشروعا، لكن العُمال داخلھ یعتبرون مدنیین 
العدائیة. یجب على التحالف إجراء تحقیق لتحدید ما إذا كان الھجوم عشوائیا بشكل غیر قانوني، وإن 

ساعات العمل استھدافا غیر متناسب، وإن كان قد تم اتخاذ جمیع كان الھجوم على المصنع أثناء 
  لتقلیص الخسائر في صفوف المدنیین. الممكنةاالحتیاطات 

 

  مثلث عاهم

یولیو/تموز قصفت طائرة للتحالف سوقا في وسط قریة مثلث عاھم، على  4مساء  10حوالي الساعة 
في شمال غرب الیمن. ألن الھجوم وقع أثناء  كیلومترا تقریبا جنوبّي الحدود مع السعودیة 20مسافة 

فقد كانت المنطقة عامرة بالناس ساعة اإلفطار في المطاعم بعد الغروب.  ،شھر رمضان المبارك
 4بنایات على األقل على الطریق الرئیسیة للقریة، بما في ذلك مبنى من  6دّمرت الغارة الجویة 

  وشاحنة نقل میاه وسیارة أمام المبنى. طوابق كان بھ مطعم صنعاء، ومتجر صغیر وفندق،

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ثابت حمدین، زبید،  79 
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مستشفیات  4یولیو/تموز وتحدثت إلى عاملین في  24تفقدت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 

شخصا  65استقبلت القتلى والجرحى، وإلى مسؤولین من وزارة حقوق اإلنسان. أودى الھجوم بحیاة 
 105 ما ال یقل عن أطفال، مع إصابة 3و على األقل من المھاجرین األفارقة 6على األقل، بینھم 
من المصابین إلى مستشفى الجمھوریة في حجة، وقد أصیبوا بجروح جراء  40آخرین. تم إرسال 

  82شظایا معدنیة، وكان أغلبھم بحاجة لجراحات، بحسب ممرض كان بالمستشفى تلك اللیلة.
  

الھجوم. قال لـ ھیومن رایتس  عاما) یعمل نادال في مطعم صنعاء، وقد أصیب جراء 35محمد حسن (
 1.2ووتش إن قبل ساعات استُھدفت محطة وقود بضربة أخرى، على مسافة كیلومترین تقریبا (

میال)،  0.6میال) إلى الشمال. ثم بعد ساعة وقعت ضربة على ملعب كرة قدم على مسافة كیلومتر (
س ال إنھ سمع من بعض الناوفي الوقت نفسھ وقعت ضربة على مبنى خاو على مسافة كیلومترین. ق

لم یذكر أي من  83في البلدة إن الحوثیین كانوا یستخدمون المبنى الفارغ في تخزین األسلحة.
ص اآلخرین الذین أجرت معھم ھیومن رایتس ووتش مقابالت نفس األمر.   األشخا
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ثلث عاھم وتسببت في مقتل ما ال یقل عن على سوق قریة م 2015یولیو/تموز  4ما تبقى من بنایتین دمرتا في غارة جویة وقعت في 

  .2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©مدنیا.  65
  

آخرین في  100شخصا في المطعم، ونحو  50حسن أن وقت الضربة، كان ھناك حوالي محمد قدّر 
الفندق بالطابق العلوي. توجد أمام المطعم مساحة مفتوحة فیھا باعة سمك وخضراوات، وآخرون 

مھاجرا  60إلى  50أخرى. یعتقد حسن أنھ كان ھناك نحو  اون ھواتف خلویة وقات وأغراضیبیع
أفریقیا، وكذا نحو نفس العدد من الیمنیین النازحین من قرى شمالیة تقع على الحدود، كانوا یجلسون 

  حسن لـ ھیومن رایتس ووتش: محمد على عتبة المطعم وقت االنفجار. قال 
  

ت یاق إلى جوار المطعم، أُخرج القمامة، وقت االنفجار. رأكنت بالخارج، في الزق
أمتار وسط أكیاس  10نارا وشممت رائحة البارود. رمتني موجة االنفجار مسافة 

القمامة. تذوقت طعم الدم في فمي وشعرت بألم في صدري، ثم فقدت الوعي. أفقت 
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نوا یعملون نادال آخرین من المطعم ممن كا 13ھنا في مستشفى حجة، ألكتشف أن 
  84معي قد قضوا نحبھم في االنفجار.

  
إنھ تعرض إلصابات جراء شظیة معدنیة في كتفھ  حسن قال الطبیب الذي كان یتابع حالة محمد

على تحریك ذراعھ األیسر بشكل  لم یستعد قدرتھ ،األیسر وصدره وساقھ الیمنى. وبعد عدة جراحات
  85كامل بعد.

  
حنة كان في السوق وقت االنفجار، وصف المشھد الذي رآه بعد عاما) سائق شا 40سالم المشوالي (
  وقوع االنفجار: 

  
تحت أكشاك باعة القات. رأیت جثامین  ا ملقاة، بعضھجثة سلیمة 45أحصیت بعیني 

أخرى تمزقت إربا، وقد تیبس بعضھا بالفعل. راح الناس من حولي یصرخون. 
عده، راقدان میتان في الشاحنة رأیت سائقا لشاحنة تنقل المیاه، وھو صدیقي، ومسا

  86وھي تحترق. شھدت منظرا رھیبا، كان مخیفا للغایة.
  

میال)،  87كیلومترا ( 140صیدالني بمستشفى الجمھوریة في حجة، على مسافة ، د. عدنان الوزان
  ذھب بسیارة إسعاف إلى مثلث عاھم بعد الضربة الجویة: 

  
لكن انتظرنا ساعتین قبل الخروج ألننا دقیقة،  30وصلنا نبأ الضربة بعد وقوعھا بـ 

صباحا.  12:30خشینا أن یستھدفنا التحالف على الطریق. أخیرا غادرنا الساعة 
من الضحایا، فأوقفنا السائق لنرى إن  23مررنا بشاحنة تقل  ،ونحن على الطریق

ة جساد مكدسكان بإمكاننا مساعدة الناس في الشاحنة أو المضي في طریقنا. كانت األ
 10وق بعضھا البعض، الرؤوس مفتوحة والدم ینزف. كان اثنان قد ماتا بالفعل، وف

آخرین یحتضرون. مضینا في طریقنا حتى وصلنا إلى مركز بني حسن الطبي [في 
میال) جنوبي مثلث عاھم] حیث تم نقل أغلب  19كیلومترا ( 30حجة، على مسافة 

  87مبعثرة بكثرة على األرض. جثثقط... كانت الالمصابین. لن أنسى ذلك المشھد 
  

عاما) ھو مھندس میكانیكي ذھب إلى موقع االنفجار في ساعة مبكرة من  52( السلوىوف ؤعبد الر
  الصباح التالي. قال لـ ھیومن رایتس ووتش: 
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عندما وصلت كانت الكثیر من األجساد ما زالت ھناك... أغلبھم تبدو وجوھھم 
إال بعض آثار الشظایا المعدنیة. أمام مطعم طبیعیة، وكأنھم نیام، ال تظھر علیھم 

صنعاء رأیت رجال یبرز عموده الفقري من رقبتھ. عند سوق القات رأیت عشرات 
جثث  10الجثث، متفحمة، بعضھا مفصولة الرؤوس، وبعضھا دون سیقان. رأیت 

داخل مطعم حضرموت، العدید منھا فقدت األذرع والسیقان، وقد قُتلوا جمیعا فیما 
یتناولون عشاءھم. كانت ذراع رجل ما زالت عند براد ماء كبیر إلى جوار كانوا 

المدخل. رأیت شاحنة میاه منفجرة ورأس سائقھا یتدلى إلى طرف ما تبقى من 
  الشاحنة.

  
 ،لیس من الواضح إن كان أي من الحوثیین أو القوات الموالیة لھم قد قُتلوا في الھجوم. قال المشوالي

مترا  50للحوثیین على مسافة  ك نقطة تفتیشھنا تیومن رایتس ووتش إنھ كانلـ ھ ،سائق الشاحنة
  88مقاتال حوثیا. 12إلى  10 ایاردة) من النقطة المستھدفة بالغارة، وكان بھ 55(
  

  . نقطة التفتیشتحدثوا إلى ھیومن رایتس ووتش إن الھجوم لم یضر ب قال شھود
  

فإن على التحالف إجراء  –ھدفا عسكریا مشروعا عد تو –الھدف  يھ نقطة التفتیش تحتى إذا كان
لتقلیص الضرر الالحق بالمدنیین، وإن كان  الممكنة تحقیق لتحدید ما إذا كان قد تم اتخاذ االحتیاطات

 قد تم تنفیذ الھجوم عشوائیا أو بدون تناسب بصفة غیر قانونیة.
  

  أسواق عمران 

لیو/تموز، أصابت قنابل موقعین بمحافظة یو 6أو نحو ذلك التوقیت في  4:30بدءا من الساعة 
 20طفال، وإصابة  15مدنیا على األقل بینھم امرأة و 29عمران، شمالّي صنعاء، ما أودى بحیاة 

  آخرین على األقل.

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سالم المشوالي، حجة،  88 



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 38                                      

  
ن، حیث تجّمع باعة الُخضراوات قرب الطریق الرئیسیة سمى سوق بُ تُ أصابت الضربة األولى منطقة 

میال) شمال شرقّي مدینة عمران. مفرح  6.2كیلومترات ( 10لى مسافة التي تصل عمران بالریدة، ع
متجھا یومن رایتس ووتش إنھ كان عاما) وھو بائع بطاطس ال یستخدم إال اسمھ األول، قال لـ ھ 35(

  فاتتھ، عندما سقطت القنبلة:ألن صالة العصر  ،المسجد إلى
  

ت عن الوعي. أفقت في فجأة رأیت غبارا كثیرا وضربني شيء ما في ظھري، ثم غب
مساء. أزال األطباء شظیة معدنیة من ظھري. فیما  6مستشفى الریدة حوالي الساعة 

مترا  15بعد عدت إلى موقع االنفجار ورأیت كم كنت قریبا، كنت على مسافة 
   89فحسب من حیث سقطت القنبلة.

  
ر لـ ھیومن رایتس بائع خضراوات یُعرف باسمھ األول فحسب، وصف االنفجا، عاما) 21نشوان (

مواضع. حاولت النھوض لكن لم  3ووتش قائال: "كأن لھبا رفعني في الھواء. انكسرت ساقي من 
  90أقدر".

  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24ة ھیومن رایتس ووتش مع مفرح، عمران، مقابل 89 
  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نشوان، عمران،  90 
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أولي  ©. 2015یولیو/تموز  6عاما)، بائع خضروات بُترت ساقھ بعد أن أصیب في غارة على سوق بُن قرب بلدة عمران في  35خالد عودة (

  .2015سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش 

  
عاما) بائع خضراوات أصیب في الغارة. أظھر لـ ھیومن رایتس ووتش ما ألم  25رضوان یحیى أحمد (

قال ھو وشھود آخرون  91.خدیھفي  ھمن جلد كتفیھ لزرع جزءبھ من إصابات. اضطر األطباء إلزالة 
ة عسكریة موالی على الغارة قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھ لم تكن ھنالك مركبات حوثیة أو مركبات

أخرى على الطریق وقت الغارة، ولیس معروفا وجود أي أھداف عسكریة في المنطقة المستھدفة. أسفرت 
  آخرین على األقل. 6وإصابة  ،أطفال 9بینھم  ،مدنیین 10ن عن مقتل غارة سوق بُ 

  
میال) إلى  0.62ضربت قنبلة ثانیة سوق جوب على امتداد الطریق بمقدار كیلومتر آخر ( ،بعد دقائق

، وھو تقيالشمال، ما ألحق أضرارا بمحطة وقود وسیارة متوقفة أمام مسجد، وبین منصور أحمد 
وكان كان السوق متواجدا ھناك منذ عامین على األقل  92عاما. 40مزارع من المنطقة یبلغ من العمر 

  93مئات الناس یومیا. كان یجتذباألكبر في المنطقة، إذ 
  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رضوان یحیى أحمد، عمران،  91 
  .2015یولیو/تموز  24منصور أحمد تقي، عمران،  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، فاتن صالح، 92 
  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، عمران،  93 



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 40                                      

كانت واقفة لدى مدخل بیتھا ومعھا طفلھا الرضیع وابنھا األكبر وابنتھا عندما قالت فاتن صالح إنھا 
ضربت القنبلة السوق األول. رأت زوجھا زھیر مبخوت تقي یجري نحوھا وخلفھ بقلیل ابنھما تقي 

  أعوام):  9(
  

راح [زھیر] ینادي علّي ویلوح لكي آخذ حقیبتي وأغادر البیت بأسرع وقت ممكن، 
یاردة) من بیتنا، سقطت  16مترا ( 15رات قد تقصفنا. على مسافة وقال إن الطائ

جانبھ، فمات. وجدنا جثمان تقي  مزقتفي ظھره وأصابتھ شظیة  قنبلة أخرى فجأة.
ممزقا إربا. كان ابن عم زوجي على مقربة لكنھ أصیب ولم یمت. كان زوجي 

 لحوثیین. ال أعرفمزارعا بسیطا، لكن على التلفزیون قالوا إنھ ُمدرب للمقاتلین ا
  94لماذا یكذبون، لكن أؤكد لك أن ھذه لیست الحقیقة.

  
عاما) واثنین من أبناء العم  17مزارع من المنطقة، قال إن ابنھ وحفیدة (، عاما) 70مبخوت الجوبي (

 95آخرین من سكان القریة. 17قُتلوا في االنفجار. ساعد في دفنھم عند المسجد وقال إنھ ساعد في جنازات 
  

 
أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©مدنیین.  10، حیث قتل 2015یولیو/تموز  6سوق بُن قرب بلدة عمران أصیب بقنبلة في 

2015.  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فاتن صالح، عمران،  94 
  .2015یو/تموز یول 24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، عمران،  95 
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منصور أحمد تقي ھو قریب آخر لزھیر تقي، قال إنھ كان بالبیت وقت وقوع الضربة، التي أضرت 

 3 على األقل حیث كان السوق، ومصابا وقتیال 20بجزء من منزلھ. عندما خرج إلى البوابة، رأى 
ص  3لدى بوابة المسجد، و اآخر راقد اآخرین على األقل في سیارة أمام المسجد، وشخص أشخا

أعوام) وابن عمھ حبیب صالح  9( ھم زھیر وابنھ تقي –ن عند مدخل بیت زھیر تقي یخرین راقدآ
خل عداد الكھرباء في البیت تقي. قال منصور تقي لـ ھیومن رایتس ووتش: "عثروا على ید ابنھ دا

 96على الجانب المقابل من الطریق بعد أیام".الواقع 
  

 19، بعد دقائق من سقوط قنبلة على سوق بُن، ما تسبب في مقتل ما ال یقل عن 2015یولیو/تموز  6سوق جوب قرب بلدة عمران أصیب بقنبلة في 
  .2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©د، ومنزل منصور أحمد تقي. مدنیا وإلحاق أضرار بمحطة وقود وسیارة مركونة قرب المسج

  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع منصور أحمد تقي، عمران،  96 



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 42                                      

 6منھم على األقل مدنیین وبینھم امرأة واحدة و 19شخصا  22أسفرت غارة سوق جوب عن مقتل 
ص الثالثة  4آخرین. كان  14أطفال، وإصابة  من القتلى من عائلة تقي. لم یتم التعرف على األشخا

ة وقت الھجوم حتى وقت زیارة ھیومن رایتس ووتش، لذا لیس من الممكن الذین كانوا في السیار
  التأكد مما إذا كانوا مدنیین.

قال الجوبي لـ ھیومن رایتس ووتش إن بعد الھجوم لم یعد ھنالك سوق في المنطقة: "اآلن لم یعد ھناك 
ة، مثل المركبات أھداف عسكریة بالمنطق بوجود أي لم. قال إنھ لم یكن یعأي شيء. الناس خائفون"

  97العسكریة، وقت وقوع الضربة.
  

طبقا لخالد سند، ممثل منظمة اإلغاثة المتصلة بالحوثیین، فقد وقعت غارة جویة ثالثة على حاجز 
میال) تقریبا، في نفس توقیت الھجوم على  9.3كیلومترا ( 15أمني جنوبي عمران، على مسافة 

مدنیین كانوا على الطریق  3وا یشغلون الحاجز وقتھا ومن الحوثیین كان 4السوقین، ما أودى بحیاة 
  98تلك اللحظة.

  
  إب شرعة،

قنابل على مدار دقائق  5مساء، أسقطت طائرة للتحالف  8:30بدءا من الساعة  ،أغسطس/آب 8في 
بیوت في قریة شرعة الواقعة بمدیریة الرضمة جنوبي محافظة إب. تعداد القریة  8معدودة، فدمرت 

مدنیین اثنین على األقل  أصابتأطفال، و 3نساء و 3مدنیین بینھم  8قتلت الغارات  99ة.نسم 800یبلغ 
رین على مسافة كیلومت –التي كانت تحتلھا القوات الحوثیة  –. تقع قاعدة السالم العسكریة بجروح

ل دقائق من سقوط القناب 10رغم أن القاعدة على ما یبدو لم تستھدف، قبل  100میال) من القریة. 1.2(
 األھرام، التي تقع إلى جوار القاعدة.مناسبات على شرعة، أصابت ضربتان قاعة 

  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مبخوت علي تقي الجوبي، عمران،  97 
  . 2015یولیو/تموز  24مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد سند، عمران،  98 
  .2015سبتمبر/أیلول  25عاما، مسؤول المناصرة والتواصل في الشفافیة الدولیة، إب،  30ومن رایتس ووتش مع سیف الحدي، مقابلة ھاتفیة لـ ھی 99 
  .2015سبتمبر/أیلول  8مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع ناصر محسن الثیباني، إب،  100 
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  من سكانھا ھاتفیا.  7تحدثت إلى  ھالم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من زیارة القریة، لكن

  
ضربت القنبلة األولى بیت مانع الھادي، فقتلت والدتھ وزوجتھ وشقیقتھ وطفلي  ،صباحا 8:30في الساعة 

  أعوام. أصابھ االنفجار بدوره. قال لـ ھیومن رایتس ووتش:   7و 6وكانا یبلغان من العمر  ،تھشقیق
  

االنفجار األول الذي أصاب القریة استھدف منزلي. خرجت مسرعا ألرى ماذا 
حدص، رغم اإلصابة. لكن بعد دقیقتین أصیب بیت ابن عمي بقنبلة ثانیة. بعد دقائق 

على بیتي، مرة أخرى، والرابعة على بیت ابن عمي،  سقطت قنبلتان أخریان، واحدة
 101بعد القنبلة األولى التي أصابت بیتھ.

  
  وصف أحد السكان اآلخرین المشھد بعد الضربة األولى: 

  
لم أتوقع أبدا أن أرى شیئا كھذا. الناس یركضون من حولي ویصرخون. كان مشھدا 

من تحت األنقاض، عندما مرعبا. كنا، بعد دقیقتین، نحاول انتشال بعض الناس 
  102سقطت قنبلة أخرى فجرینا.

                                           
 

 
 

  .2015تمبر/أیلول سب 17مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مانع الھادي، إب،  101 
  .2015سبتمبر/أیلول  15مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع [تم حجب االسم]، إب،  102 



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 44                                      

بعد دقائق من الضربة األولى، سقطت قنبلة على بیت الشیخ محمد الھادي، وھو لواء جیش متقاعد، 
كان بیتھ نقطة تجمع للعدید من سكان القریة، وكانوا  103على مسافة أمتار قلیلة من الضربة األولى.

وحید لشحن ھواتفھم الخلویة وحواسبھم الشخصیة ألنھ البیت ا یستخدمون مولد الكھرباء خاصتھ في
شخصا في بیتھ وقت الضربة، یشحنون أجھزتھم  70. كان ھناك نحو وثوقالذي بھ مصدر كھرباء م

  104القات، بحسب مانع الھادي الذي كان ھناك حینئذ. خزنونوی الورقیون ویلعبون ویشاھدون التلفز
  

ھما . قُتل رجالن بعد فرارغیر صالح للسكنى شیخ الھادي وأصبحالھجوم ضررا جسیما ببیت ال أضر
من البیت إبان االنفجار األول الذي أصاب بیت مانع الھادي. كما دمر االنفجار بیت جاره ناجي 

  أعوام) الذي كان داخل البیت حینئذ. 3ب طنبش (اھالمسن، لیقتل سعید و
  

مانع  ظة نفسھا، واحدة على الركن الجنوبي من بیتبعد دقیقتین تقریبا سقطت قنبلتان أخریان في اللح
الھادي واألخرى عند مدخل بیت الشیخ الھادي. بعد دقیقتین سقطت القنبلة الخامسة على بیت الجار 

 ناجي صالح حداش، وھو ضابط جیش متقاعد.
  

                                           
 

 
 

  .2015سبتمبر/أیلول  8مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عالء أحمد الھادي، إب،  103 
  .0152سبتمبر/أیلول  17مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مانع الھادي، إب،  104 
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إلیھ العدید من سكان القریة ألنھ  . كان یذھب2015أغسطس/آب  8ما تبقى من منزل الشیخ محمد الھادي الذي استھدفتھ غارة في 
 . 2015خاص  ©شخصا. لو یُصب أي شخص بجروح.  70كان فیھ مولد طاقة، وكان فیھ لحظة الغارة حوالي 

  
  

قال مانع الھادي لـ ھیومن رایتس ووتش: "ھذه أول مرة تشھد قریتنا شیئا كھذا. ما زالت القریة تعیش 
  مبتعدة كلما حلقت طائرة".حالة من الرعب. حتى الكالب أصبحت تركض 

  
 ومن رایتس ووتش بأنھ وقت الضرباتأخبر ھیسكان القریة، عاما) من  33( ناصر محسن الثیباني

ن القاعدة لم تُصب في أي من أقوات حوثیة في قاعدة السالم العسكریة، لكنھ أضاف ھناك كانت 
  105الغارات الجویة.

  
كن ھنالك أي قوات حوثیة أو قوات موالیة لھم داخل قال جمیع الشھود الذین تمت مقابلتھم إنھ لم ت

  القریة أو عابرة إلى جوارھا وقت وقوع الضربات.

                                           
 

 
 

  .2015سبتمبر/أیلول  8مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع ناصر محسن الثیباني، إب،  105 



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 46                                      

  سعوان، صنعاء 

شخصا من عائلة واحدة،  23یولیو/تموز أودت غارة جویة بحیاة  12صباح  12:30حوالي الساعة 
سعوان السكنیة في  عاما، في منطقة 16طفال، تتراوح أعمارھم بین شھرین و 14نساء و 7بینھم 

شخصا. المنطقة مأھولة بالمھمشین، وھم یشكلون  31صنعاء. كما أسفرت الغارة الجویة عن إصابة 
في المائة من السكان، تعاني من الفصل االجتماعي والتمییز،  11جزءا من أقلیة في الیمن، تبلغ نحو 

 التعلیم والعمل.  انعدامبما في ذلك 
  

  
بیوت صغیرة  10یولیو/تموز. أسفر االنفجار عن تدمیر  20تش الموقع في تفقدت ھیومن رایتس وو

بقایا من أجنحة  "منظمة العفو الدولیة"بنایة أخرى. صورت  50من طابق واحد وإلحاق أضرار بـ 
التحكم والتوجیھ الخاصة بقنبلة موجھة باللیزر في موقع الھجوم. لم نتمكن من تمییز ما إذا كانت 

ت عمدا للنقطة التي انفجرت فیھا أم أن عطال ما طرأ على نظام التوجیھ أو حدص خطأ القنبلة قد ُوجھ
  آخر أدى النفجار القنبلة في تلك النقطة.

  
قال السكان لـ ھیومن رایتس ووتش إن غارة جویة أصابت العیادة الخارجیة، وھي منشأة طبیة 

دقائق بعد الغارة  5متر، نحو  500عسكریة تقع إلى جوار المجمع الھندسي العسكري، على مسافة 
من  منعونا نیمسلح احراس على البیوت. سعت ھیومن رایتس ووتش للوصول إلى المجمع لكن

 وقالوا إنھ ال یمكننا الدخول إال بتصریح. ،الدخول
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 23ة في مقتل على حي سعوان في العاصمة صنعاء. تسببت الغار 2015یولیو/تموز  12أنقاض شقق سكنیة على إثر غارة جدت في 
   .2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©مدنیا. 

  
  عاما) الذي قُتل أقاربھ في االنفجار، قال إنھ كان نائما وقت سقوط القنبلة:  30ماجد الجمل (

  
لم أسمع االنفجار أو الطائرة. لكنني أفقت على صوت تحطم الطوب على جدار 

حترق، لكن لم یكن ألرى أجساما تبیتي. نھضت من السریر وھرعت إلى الخارج 
  106مساعدة. بوسعي تقدیم أي

  
  أطفال تضرر منزلھا جراء الھجوم. قالت:  10عاما) ھي أم لـ  35( ثبیعُ یُمنى 

  
لماذا یرمون علینا القنابل؟ لیس عندنا أسلحة وال طعام وال أي شيء. نحن فقراء. 

في الشارع، ماذا ھدوا المنزل فوق رؤوس أطفالي. وھا نحن نعیش في العراء، 
  107أفعل؟

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ماجد الجمل، صنعاء،  106 
  .2015یولیو/تموز  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یُمنى عبیس، صنعاء،  107 
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یولیو/تموز  12بقایا أجھزة توجیھ لقنبلة لیزریة عثر علیھا في مكان استھدفتھ غارة جویة في حي سعوان في العاصمة صنعاء في 

  العو الدولیة.  ©. 2015
  

كان المجمع الھندسي العسكري ھدفا عسكریا مشروعا. وال تعتبر المنشأة الطبیة العسكریة ھدفا 
یا مشروعا، فالمنشآت الطبیة ومنھا التي تخدم عسكریین، ال یمكن استھدافھا إال إذا كانت عسكر

مستخدمة في ارتكاب أعمال عدائیة وسبق توجیھ تحذیر إلیھا. قُرب المستشفى من المجمع الھندسي 
  عّرضھ بال داعٍ لخطر التضرر من الھجوم على المجمع.

  
  يريم

نساء  3مدنیا على األقل، بینھم  16وز، أودت غارة جویة بحیاة یولیو/تم 19صباح  2حوالي الساعة 
میال)  75كیلومترا ( 120مدنیا آخرین على األقل، في بلدة یریم على مسافة  16أطفال وإصابة  9و

 جنوبّي صنعاء. 
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بنایة سكنیة من  11یولیو/تموز. أضّرت الغارة جزئیا بـ  22تفقدت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 
  طابق واحد ودمرت بعضھا تماما، باإلضافة إلى بنایة واحدة من طابقین.

  
یاردة) من مدخل  219متر ( 200كما توصلت ھیومن رایتس ووتش ألن الموقع یقع على مسافة 

یة. قال سكان لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ منذ بدأت الحملة الجویة في مدفعیة صاروخ 55اللواء 
مارس/آذار، وفي تلك اللیلة، كانوا یسمعون بنادق مضادة للطائرات تطلق ذخیرتھا من القاعدة. قال 

، وھو جناح عسكري یخضع حلّھأحد السكان على مقربة من المكان إن الحرس الجمھوري الذي تم 
 نذالح، قد سیطر على القاعدة مسابق علي عبد هللا صالح، أحمد علي عبد هللا صلقیادة نجل الرئیس ال

ى حد لجیش الیمني، علالخاصة با. كانت القاعدة المخزن الرئیسي لصواریخ سكود البالیستیة 1994
أعوام، واألسلحة الرئیسیة اآلن في القاعدة  4قول السكان، لكن تم إخراج تلك الصواریخ منھا منذ 

جندي  300جندي، لكن لم یكن بھا إال  2000قال إنھ كان بالقاعدة نحو كما یخ مدفعیة. ھي صوار
  108عند بدایة النزاع الحالي.

  
ضربات على  3صباحا، وقعت  1:30قال سكان محلیون لـ ھیومن رایتس ووتش إن حوالي الساعة 

  بعة المنطقة السكنیة.دقائق. أصابت الضربة الرا 10القاعدة العسكریة، وبین الضربة واألخرى نحو 
  

عاما) إنھا وزوجھا یملكان أغلب البیوت في الحي، وأن  50( البوغوميقالت صباح صالح أحمد 
أقاربھا یعیشون في عدد من تلك البیوت. قالت إنھا كانت نائمة وقت الغارة وأفاقت على صراخ ابنتھا 

ا یة. حاولت صباح تھدئتھا فأخذتھالتي تحاول إیقاظھا وھي تقول إن الطائرات تقصف القاعدة العسكر
  إلى الخارج: 

  
بعد خروجنا من البیت، فجأة اھتزت نوافذ البیت بعنف وانھار السقف. سمعنا انفجارا 

مدویا لكن لم نكن نعرف أنھ في فناء بیتنا. وقتھا كان أبنائي الثالثة وزوجاتھم 
 صراخ أني سمعتر وأطفالھم وابنتي [األخریین] ما زالوا جمیعا داخل البیت... أذك

  109جارتي: أنقذوا أطفالي، أنقذوني، نحن تحت األنقاض!"
  

فردا من الجیران قُتلوا في  12 على تنجت أسرتھا من الھجوم دون إصابات، لكنھا قالت إنھا تعرف
  سیارات. 3من بیوت أسرتھا و 6الغارة. دمر الھجوم 

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  22ش، یریم، مقابلة لـ ھیومن رایتس ووت 108 
  .2015یولیو/تموز  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صباح صالح أحمد البوغومي، یریم،  109 
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إنھا عند سماعھا االنفجار األول، أخذت ھناء سعد النزھي، من السكان، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش 
  أطفالھا واختبئوا في حجرة صغیرة بالبیت: 

  
فترضت أن أشقائي كانوا في أمان الك الحجرة مع وقوع الضربات، لذا مكثنا في ت

وأنھم نجوا، ثم أدركت عندما خرجت من البیت أن إحدى الغارات أصابت بیت 
وه ھو وبناتھ... ما الھدف العسكري أخي. سّوت بیتھ باألرض، فجروا البیت وقتل

 110الذي كان في بیت أخي؟
  

 16في مقتل ما ال یقل عن  تتسبب 2015یولیو/تموز  19ھناء سعد النزھي وابنھا، أصیبا في غارة على منطقة سكنیة في یریم في 
  .2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©مدنیا. 

  
                                           

 
 
 

  .2015یولیو/تموز  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھناء سعد النزھي، یریم،  110 
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إلى موقع الغارة بعد سماعھ االنفجارات من منزلھ،  لھا شقیق آخر، ھو رضوان سعد النزھي، جاء
من أسر اثنین من أشقائھ قد قُتلوا،  8ویقع على مسافة بضعة شوارع. قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن 

ھا ھم من نجوا من الضربة الجویة، لكن لحقت ؤنزھي وأبناخمسة منھم أطفال. شقیقتھ ھناء سعد ال
  بھم إصابات: 

  
، كان أشقائي یعملون لكني لم أكن أعمل. أرتزق من أداء مھام أنا عاطل عن العمل

صغیرة متفرقة في الشارع... اضطررت إلخراج شقیقتي وأطفالھا الثالثة من 
  111المستشفى ألنني لم أتمكن من سداد فاتورة عالجھم.

 16الغارة في مقتل ما ال یقل عن  أیام على بلدة یریم. تسببت 3سكان على أنقاض منازلھم التي دمرت في غارة جویة حصلت منذ 
   .2015أولي سلوفانغ/ھیومن رایتس ووتش  ©مدنیا. 

  
عندما سمع االنفجارات األولى في القاعدة  في غرفة الجلوسعاما) قال إنھ كان  45محمد الفقیھ (

امة س. كان ابنھ أةالعسكریة. أخذ مالبسھ وأیقظ أطفالھ الخمسة وزوجتھ وقال لھم أن یستعدوا للمغادر
مترا من باب البیت.  20عاما) یسیر على درج البیت وقت وقوع االنفجار على مسافة  20الفقیھ (

  انتزع االنفجار محمد الفقیھ من مكانھ وأدخلھ إلى البیت، وكان یقف على عتبة الباب: 

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رضوان سعد النزھي، یریم،  111 
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نھضنا وخرجنا من البیت. سمعت صراخا. التفت إلى یساري ورأیت جارتي المسنة. 

ى األرض وصخرة كبیرة حطمت ساقیھا. كانت ترجونا أن نساعدھا، كانت راقدة عل
ابني الذي أدركنا أنھ مصاب  أخذناأن ساعدناھا وحركنا الصخرة، فساعدناھا. بعد 

ائمة ھإلى المستشفى. عند وصولنا للطریق الرئیسیة رأینا جارة أخرى، ھي سلمى، 
مفتوح ینزف الدم  تصرخ طالبة المساعدة. كانت مصابة بحرق شدید ورأسھا وھي

  112منھ غزیرا... ال أعرف ما الذي حدص لھا.
  

أصیب أسامة بشظیة معدنیة في رقبتھ اعتزم األطباء إزالتھا، على حد قول محمد الفقیھ لـ ھیومن 
رایتس ووتش. قال إنھم كانوا محظوظین، إذ ساعدت عائالت أخرى في سداد فاتورة العالج. لم 

  لیال.یتضرر بیتھ من االنفجار إال ق
  

  في بیتھ، الذي دُمر جراء الغارة، وقت وقوع االنفجار:  المالحكان علي محمد 
  

 لقویا في أذنّي، ما زا لم أر شیئا عند وقوع االنفجار، لم أر إال سوادا. سمعت طنینا
جثث على  5مرور أیام. عدت في الصباح التالي ورأیت  رغماآلن  متواصال إلى

غیرین. باألمس فقط وجدنا جثمان طفلة أخرى طفلین صل تیناألرض، ومنھا جث
  113صغیرة. أخرجوھا من تحت األنقاض.

  
  114دقائق، وقد أصاب القاعدة العسكریة. 10قال أحد السكان اآلخرین إنھ سمع انفجارا خامسا بعد 

  
كانت القاعدة العسكریة ھدفا عسكریا مشروعا. الھجوم الذي أصاب الحي السكني یحتاج إلى تحقیق 

لتحالف لتحدید ما إذا كان قد تم استھدافھ بصفة غیر قانونیة، وما إذا كان قد تم اتخاذ جمیع من قبل ا
  لتقلیص الخسارة في أرواح المدنیین واألعیان المدنیة. الممكنة االحتیاطات

 
  المخاءمحطة كهرباء 

ھا قصفطائرة للتحالف  تمساء، كرر 10و 9:30یولیو/تموز وفي سلسلة ھجمات بدأت بین  24في 
، وكانا مأھولین بعمال المحطة وعائالتھم، ما أودى المخاءللمجمعین السكنیین في محطة كھرباء 

آخرین. تقع  55أطفال، وإصابة ما ال یقل عن  10امرأة و 13مدنیا على األقل، بینھم  65بحیاة 
جنوب میال) إلى ال 174كیلومترا ( 280على مسافة  یقع، وھي میناء المخاءالمنشأة قرب مدینة 

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد الفقیھ، یریم،  112 
   .2015یولیو/تموز  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي محمد المالح، یریم،  113

  .2015یولیو/تموز  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مھنا قحطان، یریم،  114 
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میال) من محطة  0.6الغربي من صنعاء. المجمع السكني الرئیسي یقع على مسافة كیلومتر (
 الكھرباء، والمجمع األصغر مجاور للمنشأة مباشرة.

  

  
یولیو/تموز. یظھر من الُحفر التي أحدثتھا القنابل والدمار  26تفقدت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 

ربت المجمع السكني الرئیسي للمحطة. كان ذلك المجمع یستضیف ما قنابل ض 6الالحق بالمباني أن 
أصابت قنبلة مجمعا منفصال للعمال  115أسرة، بحسب تقدیر المدیر العام للمحطة. 200ال یقل عن 

میال) شمالّي المجمع الرئیسي، ما أدى لتدمیر  0.6الذین یعملون لمدد قصیرة، على مسافة كیلومتر (
  أصابت قنبلتان الشاطئ وتقاطع قریب.خزان میاه للمجمعین، و

  
. ھمایأصابت القنابل بنایتین سكنیتین في المجمع الرئیسي إصابة مباشرة، ما أدى النھیار جزء من سقف

انفجرت قنابل أخرى بین البنایات، بما في ذلك في الفناء الرئیسي للمجمع، ما أدى النھیار الجدران 
  اء أعمدة التحمیل الرئیسیة قائمة.الخارجیة لعشرات الشقق السكنیة، مع بق

  
قنابل في طلعات  9قال عمال وسكان بالمجمعات لـ ھیومن رایتس ووتش إن طائرة أو أكثر أسقطت 

  منفصلة تفصل بینھا دقائق. 
  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  26المخاء،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع باقل جعفر قاسم، 115 
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من سكان المجمعات، وزوجھا من موظفي المنشأة، قالت إن عند وقوع  ،عاما) 37جدة أحمد ناجد (او
  طفالھا الثالثة وعانقتھم وجلسوا ینتظرون مرور الخطر: الضربة األولى، أمسكت بأ

  
علینا. ثم عرفت أن علینا المغادرة ألن  تداعىربة الثالثة بدأ المبنى كلھ یبعد الض

البقاء لم یعد آمنا. أمسكت ببناتي وبدأنا نركض باتجاه الشاطئ، لكن أثناء جرینا 
ك ابنتي البالغة من ھا مالتتطایر من حولنا، وأصابت إحدا ظلت الشظایا المعدنیة

، جثث 7، نحو جثثا أعوام. الحمد هلل أنھا ستكون بخیر. ونحن نجري رأیت 9العمر 
  116على األرض، ممزقة إربا. متناثرة

  
قال طبیب في مستشفى األمل بالحدیدة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم أزالوا شظیة معدنیة من بطن 

  ك. مال
  

مرض في عیادة المنشأة، قال إنھ ھرع إلى عیادة السالم في مدینة م، عاما) 35خلیل عبدهللا إدریس (
وھناك قام برفقة مسعفین آخرین بإسعافات أولیة مع إرسال  117عندما سمع أنباء الھجوم. المخاء

الجرحى إلى مستشفیات في الحدیدة. قال إن في ظرف ساعة من الغارات الجویة استقبلوا ما ال یقل 
  صباحا مضى إلى المجمع الرئیسي:  1إن في الساعة  جثث. قال 8مصابا و 30عن 

  
وأنا أمر بالبوابات رأیت صدیقي عبد الصمد السباعي وھو مھندس بالمنشأة، رأیتھ 

وكان ینزف حتى  ،راقدا على األرض، أمام شقتھ. كان ھناك جرح كبیر في خصره
ى أمل. في الموت وابناه راقدان إلى جواره یصرخان ویبكیان. لكن لم یكن ھناك أدن

  118الوقت نفسھ راحت الطائرات تطن فوقنا. سمعناھا لساعات بعد ذلك.
  

 119قال إنھ ھرع إلى شقة أسرتھ عند بدء الھجوم. ،یعمل في متجر بالمجمع ،عاما) 20لؤي نبیل (
نھار سقفھا. وجد أمھ وشقیقھ الصغیر إلى جوار الباب اسقطت قنبلة ثانیة على الشقة قبل أن یبلغھا، ف

  عاما):  17عاما) وشقیقتھ تغرید ( 12ما إلى الشاطئ قبل أن یعود بحثا عن شقیقتھ ھدیل (وأخرجھ
  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وجیدة أحمد ناجد، الحدیدة،  116 
  .2015یولیو/تموز  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خلیل عبد هللا إدریس، المخاء،  117 
  السابق. 118 
  .2015 یولیو/تموز 26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لؤي نبیل، المخاء،  119 
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دقائق حتى وجدت ھدیل تحت األنقاض. أصابت  10. استغرقت كان المكان مظلًما
القنبلة سقف الحجرة التي كانت نائمة فیھا وأصیبت إصابة خطیرة في رأسھا. وجدت 

ا إصابات طفیفة في رأسھا. ما زالت ھدیل في تغرید في حجرة أخرى وقد ألمت بھ
  120غیبوبة.

من قبل قوات  2015یولیو/تموز  24المجمع السكني التابع لمحطة الكھرباء في مدینة المخاء الساحلیة بعد یومین من تعرضھ إلى غارة جویة في 
  . 2015ایتس ووتش أولي سلوفانغ/ھیومن ر ©عامال وأفراد من عائالتھم.  65التحالف، ما تسبب في مقتل 

  
محطات الطاقة التي تولد الكھرباء التي یستخدمھا الجیش أھدافا عسكریة مشروعة. لكن الضرر تُعدّ 

الالحق بالسكان المدنیین جراء الھجوم على منشأة للطاقة یمكن أن یكون ھائال، ما یجعل تدمیرھا 
ن ق بالمدنیین یعد أكبر بكثیر مغیر متناسب بصفة غیر قانونیة، بما أن الضرر طویل األجل الالح

  المیزة العسكریة المتحققة فور شن الھجوم.
  

لم تتضرر في الھجوم. لم تجد ھیومن رایتس ووتش  ،1986التي ُشیدت في  ،المخاءمحطة كھرباء 
عامال  12دالئل على استخدام المجمعین السكنیین بمنشأة الكھرباء في أغراض عسكریة. أكثر من 

  ن أو قوات عسكریة أخرى بالمجمعین.وھ لم یكن ھناك حوثیوأسرھم قالوا إن
  

                                           
 

 
 

  السابق. 120 
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 – ةسعودی ةإعالمی قناةوھي  –یولیو/تموز ظھر على شاشة العربیة  25في ساعة مبكرة من صباح 
. سرعان ما اختفى الخبر من على المخاءخبرا بأن قوات التحالف ھاجمت قاعدة دفاع جوي في 

في موقع العربیة على اإلنترنت. تعرفت ھیومن رایتس ووتش  علیھ لم یعد باإلمكان العثورالشاشة و
 المخاءیاردة) جنوب شرقّي مجمع منشأة كھرباء  875متر ( 800على منشأة عسكریة على مسافة 

الرئیسي، قال عمال المنشأة إنھا قاعدة دفاع جوي. قال العمال إنھا خاویة منذ شھور، ولم تر ھیومن 
  القاعدة بالنظر إلیھا من الخارج، باستثناء وجود اثنین من الحراس.رایتس ووتش نشاطا أو أفرادا ب

 
  مصنع تعبئة مياه الشام 

صباحا، أصابت غارة جویة مصنع تعبئة میاه الشام قرب  3:50أغسطس/آب حوالي الساعة  30في 
على وشك  والذین كانوا صبیة، 3من ضمنھم  عامال 14وقتلت  ،عبس. دمرت الغارة المصنع

فضال عن مالك  –ن وخرین. العدید من القتلى والُمصابآ 11من وردیتھم اللیلیة، مع إصابة االنتھاء 
 ینحدرون من عائلة واحدة. –المصنع 

  

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

  باحا: ص 5مساء وتنتھي  8ووتش إنھ كان في وردیتھ التي تبدأ 
  

ن كانت ھنالك طائرات فلذلك حتى وإ صخبا وضجةمل على ماكینات تحدص ألننا نع
. كان االنفجار وكأنھ حلم، حدص سریعا. سمعت صوت نسمعھا تحلق فوقنا فأننا ال

دقیقة تقریبا، وعندما أفقت رأیت  30لثانیة، ثم انفجار ھائل. فقدت الوعي لـ  أزیز
في قدمي  جرح عمیقطى بالدماء والغبار، وثمة الناس یحاولون مساعدتي. كنت مغ

الیمنى. حملوني إلى سیارتي، وأثناء ذلك نظرت حولي فرأیت النار في كل مكان. 
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ن، وبعضھم احترقوا تماما. كانت من یقائي وزمالئي في العمل مصابرأیت أصد
  121أسوأ لحظات حیاتي.

  
  ل.بیة نُقل إلى مستشفى آخر بعد قلینُقل إلى مستشفى في الحدیدة، لكن بسبب نقص اإلمدادات الط

  
میال) تقریبا من  6.2كیلومترات ( 10عاما) ھو صحفي یقیم على مسافة  34خالد إبراھیم مسعد (

غارة على مجموعة من المنشآت العسكریة  12المصنع. قال إن طائرة التحالف نفذت أكثر من 
قال  122ارة على المصنع كانت األخیرة.والحكومیة تلك اللیلة في مناطق أخرى بمحافظة حجة، وأن الغ

عامالن بالمصنع لـ ھیومن رایتس ووتش إن تلك كانت الغارة الوحیدة بالمنطقة وإنھما ال یعرفان 
 بوجود أھداف عسكریة قریبة.

  

                                           
 

 
 

  .2015سبتمبر/أیلول  8مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع حمزة عبده محمد رزوم، عبس،  121 
  .2015سبتمبر/أیلول  8مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع خالد إبراھیم مسعد، عبس،  122 
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 في ضواحي عبس، في مصنع میاه الشام، الذي استھدف في غارة جدت قبل ذلك بساعات، 2015أغسطس/آب  30تجمع للسكان في 
  . 2015خالد إبراھیم مساعد  ©عامال.  14ما تسبب في مقتل 

  
باسم  طقرز عن العمید أحمد العسیري النانقلت رویت ،أغسطس/آب 30بعد الغارة الجویة، في 

التحالف، قولھ إن الحوثیین استخدموا المنشأة في تصنیع أجھزة متفجرة، وأنھ لم یكن في واقع األمر 
ص الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش قالوا إن المنشأة كانت كل  123مصنعا لتعبئة المیاه. األشخا

تستخدم في تعبئة المیاه المعدنیة ولم تكن مستخدمة في أیة أغراض عسكریة. انتقلت مجموعة من 
ا وقال الصحفیون إنھم لم یجدو ،الصحفیین الدولیین إلى موقع االنفجار بعد یومین من وقوع الغارة

ص، والتقطوا صورا  124ف عسكریة بالمنطقة.دلیال على وجود أھدا قالوا إنھم تفقدوا الموقع بحر
ومقاطع فیدیو ألكوام الزجاجات البالستیكیة المحروقة التي ذابت من حرارة االنفجار. لم یعثروا على 

  أدلة على استخدام المصنع في أغراض عسكریة.
                                           

 
 
 

August 30, 2015,  New York Times,kes,” Batati, “At least 13 reported dead in Yemen stri-Saeed Alانظر:  123 
http://www.nytimes.com/2015/08/31/world/middleeast/civilians-reported-dead-in-yemen-saudi-strikes.html  17(تم االطالع في 

  ). 2015أكتوبر/تشرین األول 
September 19, 2015, BBC News Onlinees’ by strike,” Gabriel Gatehouse, “Yemen crisis: ‘Bodies melted onto machin ,انظر:  124 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34212125   2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في.(  
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.IVالحوثيون يعرضون المدنيين للخطر  

 
 تواجدت ألنھا قوات الحوثیین المدنیین للخطر خاللھا ضتعدة وقائع عرّ ووتش وثقت ھیومن رایتس 

في مناطق مأھولة بالسكان، بما في ذلك لتخزین األسلحة والذخائر، ولم  واستخدمت قواعد عسكریة
  تتخذ القوات خطوات كافیة إلبعاد المدنیین عن الخطر.

  
لـ ھیومن رایتس ووتش إن القادة الحوثیین على سبیل المثال، قال سكان ببلدة حرض شمالي الیمن 

أخبروھم عند حواجز أمنیة في أبریل/نیسان إن البلدة بأسرھا والمناطق المحیطة بھا منطقة عسكریة. 
قال الحوثیون إن المجلس المحلي قد اعتمد القرار وأنھ سیكون مسموحا للسكان بدخول المنطقة بین 

قال السكان إن العدید من  125.المكان بعد ذلك علیھم إخالء، لكن أمتعتھمصباحا ألخذ  10و 7لساعة ا
السكان الفقراء في حرض لم یكن عندھم مكانا یذھبون إلیھ، لذا مكثوا في البلدة رغم تلك األوامر. قال 

جمیع سكان حرض الذین تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش إن الحوثیین لم یقدموا أیة مساعدات 
  مساعدة في الخروج من المنطقة.للعائالت التي كانت تحتاج 

  
ب قرب مكت نقطة تفتیشقال سكان في حرض لـ ھیومن رایتس ووتش إن القوات الحوثیة وضعت 

قال أحد  126المنظمة الدولیة للھجرة الذي كان مھجورا، وخزنت ما یبدو أنھا ذخائر في فناء المبنى.
 3اتلین ھیأوا الحاجز األمني في السكان ممن یقیمون قرب مكتب المنظمة الدولیة للھجرة إن المق

ن یرتدون مزیجا من الثیاب المدنیة والقبعات واألزیاء العسكریة. وكان بھ مسلح ، ویونیو/حزیران
. نزل مسلحون منھا وأنزلوا عشرات نقطة التفتیش شاحنة تصل إلى بعد أیام رأى ھقال إنكما 

مكتب المنظمة الدولیة للھجرة. كان یحمل  الصنادیق التي یبدو أنھا صنادیق أسلحة، وخزنوھا في فناء
الصندوق الواحد اثنان من الرجال. قال إنھ منذ ذلك الحین رأى العدید من السیارات التي تفد وعلى 

عائلة على األقل كانت ما زالت تقیم بالمنطقة  70متنھا صنادیق لتخزینھا في المكتب. قال إن 
  127حینئذ.

  

                                           
 

 
 

؛ مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش، 2015یولیو/تموز  24؛ مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش، شفر، 2015یولیو/تموز  24مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش، حجة،  125 
  .2015یولیو/تموز  27؛ مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش، حرض، 2015یولیو/تموز  26حرض، 

ة ساعدالحكومیین في إدارة الھجرة وم-حكومیة تتعاون عن كثب مع الشركاء الحكومیین وغیر الحكومیین وبین-المنظمة الدولیة للھجرة ومقرھا جنیف ھي منظمة بین 126 
  المھاجرین.

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش، شفر،  127 
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لـ ھیومن رایتس  –یعیش قرب مكتب المنظمة الدولیة للھجرة وھو  –قال أحد سكان حرض اآلخرین 
رجال مسلحین یصلون إلى المكتب في أواخر یونیو/حزیران، ورآھم یخزنون نحو  8ووتش إنھ رأى 

شخص، في ذلك  600عائلة تقریبا، أو نحو  100یقدّر أنھ كانت بالمنطقة  128صندوق ثقیل. 200
بمكتب المنظمة الدولیة للھجرة جراء إحدى الغارات لحقت أضرار  ،یولیو/تموز 1في  129الحین.

  130الجویة.
  

إعالن منطقة ما منطقة عسكریة وأمر المدنیین بالمغادرة ال یعفي الخصم من اتخاذ جمیع االحتیاطات 
لحمایة المدنیین الذین ما زالوا متواجدین، مثل مساعدتھم في االنتقال. كان المدنیون المتبقون  الممكنة

  منظمة الدولیة للھجرة في خطر داھم.قرب مكتب ال
  

للحوثیین في مدینة  امخیم على ما یبدواستھدفت  2015مایو/أیار  29في  التي جدت الغارة الجویة
آخرین، عندما أدى انفجار قنبلة لتطایر أحجار  17 تمدنیین وأصاب 3ما ال یقل عن  قتلتف، حجة

لتل المنحدر تحت المخیم. قال السكان لـ وقطع من الخرسانة وسط بنایات سكنیة تقع على سفح ا
ھیومن رایتس ووتش إنھم رأوا قوات حوثیة تجلب أسلحة إلى المعسكر األمني منذ بدایة الحرب. قال 

رة. قال لغالمقاتلین یأخذون أسلحة خفیفة من المبنى في المساء التالي  شاھدااثنان من السكان إنھما 
یین لم یتخذوا أي خطوات إلخبارھم أو إخبار الجیران بأنھم السكان لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحوث

  131یخزنون أسلحة في المخیم، أو لتحذیرھم من أن المنطقة تعد ھدفا عسكریا.
  

                                           
 

 
 

  .2015یولیو/تموز  24مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش، حجة،  128 
  السابق. 129 
ation “Yemen: Airstrikes, Mortars damage IOM premises in Hardh and Basateen,” International Organization for Migrانظر:  130 

news release, September 3, 2015, https://www.iom.int/news/yemen-airstrikes-mortars-damage-iom-premises-haradh-and-
basateen  2015أكتوبر/تشرین األول  17(تم االطالع في.(  

  .2015یولیو/تموز  24مقابالت لـ ھیومن رایتس ووتش، حجة،  131 



 

2015 الثاني نوفمبر/تشرين | ووتش رايتس هيومن  61 

 

 .V وتنويهشكر  
 

یا، ط وشمال أفریقلي، الباحثة في قسم الشرق األوسیھ بلقیس وتأجرت بحوص ھذا التقریر وكتب
أول في قسم الطوارئ، وبمساعدة من ُمساعدّي البحوص الیمنیین سولفانغ، باحث  یھبمساعدة من أول

  هللا قاید. السابقین أسامة الفقیھ وعبد
  

، نائبا المدیر التنفیذي لقسم الشرق األوسط وشمال یجراجع التقریر كل من جو ستورك ومایكل با
 البرامج. أجرىأفریقیا، وأولى سولفانغ، باحث أول في قسم الطوارئ، وروبن شولمان ُمحررة قسم 

ل ك مختصةالمراجعة القانونیة جیمس روس مدیر قسم الشؤون القانونیة والسیاسات. وقدم مراجعة 
ُمحلل صور  –وجوش لیونز  –باحث أول في قسم األسلحة وحقوق اإلنسان  –من مارك ھیزناي 

رق م الشباحث بقس –وآدم كوغل  –نائب مدیر قسم حقوق الطفل  –وبید شیبرد  –القمر الصناعي 
األوسط وشمال أفریقیا. أعد التقریر للنشر كل من ساندي الخوري، منسقة أولى في قسم الشرق 
  األوسط وشمال أفریقیا، وكاثي میلز أخصائیة المطبوعات وخوسیھ مارتینیز، منسق إداري أول.
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: قائمة Iالملحق  : قائمة بالخسائر البشرية جراء الغارات الجويةI الملحق
 بالخسائر البشرية جراء الغارات الجوية

 
  سجن عبس/خوالنالموقع: 
12/5/2015التاریخ:   

 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم
 قُتل 18ذكرسلیمان عبده محمد الحاج

 قُتل 18ذكرأحمد عكاشمحمد 
 قُتل18أكبر من ذكركمال ودار

 قُتل18أكبر من أنثىزوجة عمر فرجین
 قُتل 8ذكرعبدهللا عمر علي فرجین

 قُتل 2أنثىماریة عبد هللا
 قُتل 3أنثىنسیم

 قُتل20ذكرولید عبده محمد
 أصیب5أنثىمریم عمر علي فرجین

 أصیب18أكبر من ذكرعمر علي فرجین
 أصیب18تحت ذكر عبد الھادي كمال ودار 

 *باقي قائمة المصابین والقتلى موجودة في عیادة عبس
 

زبیدالموقع:   
12/5/2015التاریخ:   

 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم
 قُتل18أكبر من ذكرأحمد سلیمان علیان

 قُتل35ذكرخالد عبده سلیمان المزجاجي
 قُتل18أكبر من ذكرأمین األھدلعمار محمد 

 قُتل18أكبر من أنثىبوعنیان أحمد صولح
 قُتل30ذكرعبد العزیز سالم عمر عروق

 قُتل18أكبر من ذكرثابت أحمد قادري
 قُتل18أكبر من ذكرإبراھیم أحمد ھیبة مقبولي

 قُتل18أكبر من ذكرعبده أحمد دار
 قُتل18أكبر من ذكرعبده یوسف طاھر مرزوقي

 قُتل18أكبر من ذكرمحمد داوود حكیم
 قُتل18أكبر من ذكرمحمد عزي عبدهللا ركبي

 قُتل18أكبر من ذكرمنصور محمد عبدهللا موقري
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 قُتل18أكبر من ذكرنعمان حسن رجب
 قُتل18أكبر من ذكرأحمد علي مفتاح عسكري
 قُتل18أكبر من ذكرأحمد محمد عوض مقبولي

 قُتل18أكبر من ذكرأیمن محمد حسن رامي
جمالة عیاش سعید دیرین 

 قُتل18أكبر من أنثى(عزیتي)
 قُتل18أكبر من ذكرحسن یحیى إسماعیل مرحل
 قُتل18أكبر من ذكرفیصل محرم سلمان الشمري

 قُتل18أكبر من ذكرالوصابيمحمد أنور فطیني 
 قُتل18أكبر من ذكرمراد محمد آدم ھادي

 قُتل18أكبر من أنثىوفاء یحیى سالم 
عبدهللا عبد العزیز سالم قرشي 

 قُتل3ذكر(عروق)
 قُتل18أكبر من ذكرعبدهللا عبدهللا رضوان

 قُتل18أكبر من ذكرإسماعیل داوود سلیمان األھدل
 قُتل30ذكرأكرم عبد الحمید القطیبي

 قُتل18من أكبر ذكرالریمي الشیبة
 قُتل12ذكرالوصابيبشار ھواش داوود 

 قُتل22ذكربشیر غالب مھدي الشمري
 قُتل18أكبر من أنثىبیان أحمد صولح
 قُتل18أكبر من ذكرالوصابيجواد محمد قاید 

 قُتل18أكبر من ذكرحسام سیف القطیبي
 قُتل18أكبر من أنثىحمودة وجیھ

 قُتل18أكبر من ذكرصالح یحیى محمد علي
 قُتل18أكبر من ذكرعبد الحكیم محمد عبدهللا غالب
 قُتل18أكبر من ذكرعبد الرحمن عبد العظیم دبوان

عبد اللطیف یحیى محمد قرشي 
 قُتل15ذكر(عروق)

فاطمة سالم عمر قرشي 
 قُتل30أنثى(عروق)

محمد عبد العزیز سالم قرشي 
 قُتل5ذكر(عروق)

فیصل محرم سلمان  مراد
 قُتل18أكبر من ذكرالشمري



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 64                                      

 قُتل18أكبر من ذكرنجیب قاید عبده غالب
 قُتل40أنثىكبوبنعمة حسن عمر 

ھایفة عبد العزیز سالم قرشي 
 قُتل8أنثى(عروق)

 قُتل18أكبر من ذكرحسن علي قاسم مروعي
 قُتل18أكبر من أنثىوائلة كاملة

 قُتل9ذكرسالممحمد عبد العزیز 
 قُتل7أنثىھایفة عبد العزیز سالم

 قُتل18ذكرعبد اللطیف عروق
عبدهللا بن عبدهللا الشمري 

 قُتل40ذكر(باجش)
 قُتل45ذكرفیصل محرم

 قُتل12ذكرمراد فیصل محرم
 قُتل18أكبر من ذكرنعمان رجب الخلیل

 قُتل18أكبر من أنثىابنة یحیى أحمد صولح األولى
 قُتل18أكبر من أنثىابنة یحیى أحمد صولح الثانیة

 قُتل18أكبر من أنثىابنة یحیى خبة
 قُتل18أكبر من أنثىابنة عیاش عزیز

 قُتل18أكبر من ذكرإبراھیم (ھیبة)
 قُتل18أكبر من ذكرصالح الشمري

 قُتل35ذكرحسن مرحل
 قُتل18أنثىابنة المصعب

 
 

 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم
 أصیب15ذكرعبد المجید محمد عبد الغني

 أصیب15ذكرقاسم علي قاسم عقیل
 أصیب13ذكرعبدهللا أحمد عبدي
 أصیب16ذكرعبدهللا سالم داوود

 أصیب15ذكریحیى عوض یحیى مرحل
 أصیب10أنثىخولة سالم علي المصعب

 أصیب10ذكرأحمد فطیني ھویس
إسماعیل عبد هللا إسماعیل 

 أصیب15ذكرسالمي



 

2015 الثاني نوفمبر/تشرين | ووتش رايتس هيومن  65 

 أصیب14ذكربسام محمد عبدهللا رمضان
 أصیب12ذكرزیاد ربیع موفى جالل

 أصیب16ذكرھشام سعید أحمد ھن
 أصیب12ذكرمحمد عبدهللا معطى

 أصیب13ذكرمحمد عمار البحر
 أصیب9ذكرمرتضى فارس حدادي

 أصیب15ذكرقاسم أحمد قاسم محویت
 أصیب18ذكرنسیم محمد صغیر طلحة

 أصیب15ذكرأكرم وھب هللا حافظ
 أصیب16ذكرھیثم وھب هللا حافظ

 أصیب15ذكرعثمان محمد آدم صایغ
 أصیب8ذكرمحمد أحمد سلیمان علیان
 أصیب6ذكرمراد كداف سلیمان عشیق
 أصیب15ذكرعبدهللا عبد الوھاب األھدل

 أصیب12ذكرحاتم علي قروانعادل 
 أصیب43ذكرأحمد عبدهللا ھالل
 أصیب22ذكرمحمد أحمد نمري
 أصیب19ذكرمحمد عبده حمزة 
 أصیب12ذكرعادل حاتم قروان

 أصیب18أكبر من ذكررضوان عبده أحمد مزجاجي
 أصیب22ذكرحمادة إسماعیل فطیني كوشي

 أصیب35ذكرولید محمد علي عمر أھیاف
 أصیب30ذكرسامي أحمد محمد سلیمان قبة

 أصیب25ذكرمحمد فوزي خادم العقلي
 أصیب45ذكرحسن عمر عیاش

 أصیب36ذكرعصام أحمد بھقلي
 أصیب25ذكرالوصابيعبدهللا سلیمان داوود 

عاصم عبد الغفار عبد الوھاب 
 أصیب27ذكرالمجباشي

 عبد الرحمن محمد بدر الحبیشي
 أصیب25ذكرالشمري

 أصیب28ذكرفتحي غالب المقباني
 أصیب26ذكرحاشد نصر فرحان
 أصیب25ذكرنزار یحیى رفاعة



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 66                                      

 أصیب30ذكرفارس عبده علي شمة
 أصیب13ذكرمحمود علي محمد ھاجري

 أصیب28ذكرسلیمان داوود حلبي
 أصیب30أنثىمریم ھتاش خرفق عبدهللا

 أصیب30ذكرباشا یحیى عبید عمر
 أصیب35ذكرأحمد حسن مشراج

 أصیب50ذكرمحمد أمین عزي األھدل
 أصیب26ذكربسام بدر قاسم محریقي

 أصیب23ذكرعبدهللا محمد محسن بلكم
 أصیب27ذكرعادل محمد عبدهللا زالعي
إسحاق عبد الحكیم أحمد 

 أصیب20ذكرالشمري
 أصیب7ذكرمراد كداف سلیمان إسحاق

 أصیب40ذكرعبده سلیم ھبل
 أصیب14ذكرمطیع منصور سعید جابر

 أصیب38ذكرخالد أحمد قدري
 أصیب20ذكریحیى أحمد عزي جبیلي

 أصیب45ذكرعبده إبراھیم جراحي
 أصیب15ذكرمراد طاھر الشرابي

 أصیب20ذكرمحمد عبدالقادر ناصر حزام
 أصیب18أكبر من ذكرفطیني عمار سالم زوبل

 أصیب27ذكرسمیر طاھر حسن مقبولي
 أصیب28ذكرباسل حسن صادق

 أصیب36ذكرغالب محمد عنتري
 أصیب25ذكرجمال محمد عبدهللا جرمش

 أصیب25ذكرنادر رزق عزي صغیر
 أصیب16ذكرھیثم وھب هللا حافظ
 أصیب35ذكرھشام غالب ھارون

 أصیب30ذكرفضل عمر عبید مراقح
 أصیب30ذكرسامي أحمد مبارك
 أصیب35ذكرمرجحعصام عمر عبید 
 أصیب40ذكرعزي عبید مرجح
 أصیب30ذكرعبدهللا عبید مرجح

 أصیب18أكبر من ذكرفھمان یاسر سیف القطبي
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عبد الماجد عبدهللا عزي 
 أصیب20ذكرشاعوش

 أصیب30ذكرمحمد علي عبدهللا القرش
 أصیب18أكبر من ذكرنقلي أحمد

 أصیب18أكبر من ذكرمحمد جمال جدي
 أصیب40ذكرعبدهللا عوض قصري

 أصیب20ذكرھیثم جمال متاري
 أصیب50ذكرمحمد صغیر طلحة

 أصیب35ذكرمحمد عبد القادر نصر الشرابي
 أصیب25ذكرعرفات أحمد كلیب دقن
 أصیب60ذكرعبید سالم عبدهللا خلوف

 أصیب19ذكرمحمد عوض هللا
ھایل سعید إبراھیم خلیل 

 أصیب19ذكر(نمري)
إبراھیم قاسم محمد شلتوت 

 أصیب35ذكر(محویت)
 أصیب27ذكرحمدون إسماعیل فطیني قرشي

 أصیب25ذكرعبدهللا عبده حطیب
 أصیب40ذكرمحمد عمر محمد أھیاف

 أصیب55ذكرعلي قاسم عقل
 أصیب18أكبر من ذكرعلي أحمد العمارمحمد 

 أصیب28ذكرنجد عبده علي شمة
 أصیب18أكبر من ذكرمجدي ماجد جمان خرفج

 أصیب25ذكرنصیر بن ناصر نوبي
 أصیب26ذكرأحمد عبدهللا أبو قروش

 أصیب24ذكرمحمد یحیى ردیني
 أصیب58ذكرسلیمان محمد علي ھاجري

 أصیب22ذكرباسم سالم یاسین
 أصیب35ذكرحسین إسماعیل سالمي

 أصیب18أكبر من ذكرعبده یحیى رفیع
 أصیب35ذكرناصر أحمد حمود 

 أصیب50ذكرمحمد سلیمان محمود علیان
 أصیب45ذكرمحمد سعید عوض دُقن
 أصیب20أنثىریم ھتاش عبدهللا خرفج



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 68                                      

 أصیب42أنثىشرجبة محمد عمر فرج
 أصیب30ذكرمحمد طلحةسعید 

 أصیب50ذكرمحمود یحیى قاسم اإلبي
 أصیب40ذكرمحمد یحیى عبد الباقي األھدل

 أصیب25ذكرفھد أحمد سالم العبد
 أصیب35ذكرحریب عمر محمد قادر

 أصیب25ذكرمحمد صغیر علي نھاري
 أصیب30ذكرأحمد محمود غربي محسن

 أصیب30ذكرفھیم عبده محمد شاعوش
 أصیب25ذكرقاید حسن إبراھیم جالل
 أصیب27ذكرماجد سالم محمد مججب
 أصیب33ذكرعلي أحمد عبدهللا إلیاس

 أصیب28ذكرأحمد محمد عنتري
 أصیب60ذكرحسین سلیمان عوض 

 أصیب18أكبر من ذكرإبراھیم سعید جابر
 أصیب50ذكرعبده علي عبدهللا ھالل

 أصیب36ذكرإسماعیل نجمناجي محمد 
 أصیب8ذكرھشام أحمد عبده بازي
 أصیب29ذكرعبدهللا أحمد خضاري
 أصیب55ذكرأحمد محمد بن األھدل

 أصیب22ذكرمحمد عبدهللا نمري
 أصیب18أكبر من ذكرحسین إبراھیم محمد شقیقة

 أصیب28ذكركمال أحمد محمد سلیمان قبة
 أصیب10ذكرأحمد فطیني ھویس

 أصیب25ذكرھشام عبده عوض بنجوح
 أصیب35ذكرعبده أحمد بعشي (ثنب)

 أصیب12ذكرربیعة موافى جالجل زیاد
 أصیب18أكبر من ذكرمحمد أحمد مقبولي

 أصیب55ذكرحسن أحمد إبراھیم حبیشي
 أصیب23ذكرصابر أحمد إسماعیل دلیقة

 أصیب55ذكرسعید ناصر تمام
 أصیب18أكبر من ذكرالرحمن المزجاجيعبد 

 أصیب10ذكرمحمد عبد الھادي متاح
 أصیب50ذكرمحمد علي غالب العنبي
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 أصیب40ذكرعادل كام مقطري
 أصیب36ذكرعصام محمد علي عقاب

 أصیب50أنثىربیع مرشد عمر خادم
 أصیب31ذكرإبراھیم أحمد حبیشي

 أصیب30ذكرأمین رزق عزي صغیر
 أصیب35ذكرمحمد سالم المقبولي

 أصیب21ذكرمحمد عوض عبد المالك
 أصیب23ذكرأحمد إسماعیل فطیني قرشي

 أصیب19ذكرفایز أحمد قاسم محویت
 أصیب20ذكرعبد المالك قصري
 أصیب35ذكرمحمد داوود حلبي

 أصیب45ذكرأحمد سالم أمین بلكم
 أصیب21ذكرعبدهللا طاھر الشرابي

 أصیب25ذكرتیسیر محمد طلحة
 أصیب18أكبر من ذكربشیر حسین عبده بطش

 أصیب18أكبر من ذكرمفرحعمرو عمر 
 أصیب20ذكرھاني سعید علي قومة

 
حجة الموقع:   

29/5/2015التاریخ:   
 

 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم 
 قُتل45ذكرحامد حسن صابر

 قُتل60ذكرعلي مطر

 قُتل10ذكرعبد المالك صباح
أمجد صباح

ذكر
5

 أصیب
 أصیب8ذكرمحمد صباح

 أصیب12ذكرعمر القرة

ذكرعبدهللا عبده دھشوش
6

 أصیب
 أصیب16ذكرالحشفأسامة 

 أصیب6ذكرمحمد عبد الغني القشیبي
 أصیب8ذكرإسماعیل علي الدخینة



 

أخي؟" بيت في كان الذي العسكري الهدف "ما 70                                      

 أصیب3ذكرعلي كمال الضرواني
 أصیب25ذكرعامر أحمد الحشف

 أصیب30ذكرعبده دھشوش
 أصیب18تحت أنثىبنت محمد ناصر صاصا

 أصیب18تحت أنثىبنت محمد عبدهللا
 أصیب6أنثىرحمة زید الغریبي

 أصیب18تحت أنثىبنت عب هللا الدخینة
 أصیب18أنثىبنت أحمد صباح
 أصیب14أنثىابتھال دھشوش

 أصیب30أنثىمحمد ناصر یعقوبمریم 
 

مثلث عاھم الموقع:   
4/7/2015التاریخ:   

 
 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم

 قُتل18أكبر من ذكرعبد السالم الریمي
 قُتل18أكبر مفین ذكرعبدهللا األعور

 قُتل18أكبر من ذكرفیصل أحمد
 قُتل18أكبر من ذكربشیر علي
 قُتل18أكبر من ذكرعبده علي

 قُتل18أكبر من ذكرمحمد أحمد
 قُتل18أكبر من ذكرعبده علي الریمي

 قُتل18أكبر من ذكروضاح سعید
 قُتل18أكبر من ذكرشوقي أحمد
 قُتل18أكبر من ذكرعلي شعوي

 قُتل18أكبر من ذكرماجد علي
 قُتل18أكبر من ذكرسلطان أحمد

 أصیب 35ذكرمحمد حسن حسن أكبر
 أصیب18أكبر من ذكرمحمد أحمد الریمي

 قُتل18أكبر من ذكرالمسلماني
 قُتل18أكبر من ذكرُمساعده

 قُتل 22ذكرفیصل علي یوسف
 قُتل 27ذكرحسن ربیع محمد

 قُتل 40ذكرعبد الواحد الزبیدي
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مدینة حجة.*باقي القائمة أعاله تتوفر لدى عیادة عبس ومستشفى الجمھوریة في   
 

أسواق عمران الموقع:   
6/7/2015التاریخ:   

 
 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم

 قُتل60ذكریحیى یحیى تقي
 قُتل38ذكرحبیب صالح یحیى تقي

 قُتل29ذكرمبخوت تقي زھیر
 قُتل9ذكرمبخوت تقي زھیرتقي 
 قُتل18ذكرأحمد مصلح باشق

 قُتل16ذكرعبد المالك إبراھیم مجاھد
 قُتل40ذكرمحمد ناصر الجسمي

 قُتل18أكبر من أنثىرنا محمد ناصر الجسمي
 قُتل30ذكرعبد الفتاح أحمد الحارثي
 قُتل12أنثىرجاء عبد الفتاح الحارثي

 قُتل40ذكرظفران السعلة
 قُتل40ذكریحیى حسین الحارثي

 قُتل20ذكریحیى حسین الحارثي عتب
 قُتل18أكبر من ذكر(مجھول) البابلي

 قُتل17ذكرعبد الغني یحیى یحیى الفقیھ
 قُتل35ذكرعبد اللطیف مبخوت ناجي

 قُتل8ذكرخیران عبد اللطیف مبخوت
 قُتل17ذكرجبران عبد اللطیف
 قُتل16ذكرعبدهللا عبد الصمد

عبد الصمد عبد الباسط یحیى 
 قُتل12ذكرفقیھ

 قُتل15أنثىإیناس عماد الطھري
 قُتل15ذكرعبد المالك أحمد یحیى
 قُتل12ذكرھیثم جمیل قاید سراج

 قُتل17ذكرمحمد أحمد یحیى
محمد عبد الفتاح أحمد حسین 

 قُتل10ذكرالحارثي
 قُتل20ذكرعطاب یحیى حسین الحارثي
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 قُتل40ذكرالحسینيمحمد ناصر محمد 
محمد ناصر محمد زكریا 

 قُتل12ذكرالحسیني
 قُتل13أنثىالحسینيرنا محمد ناصر محمد 

 أصیب11ذكرمحمد عبد اللطیف مبخوت
مھیب عبد اللطیف مبخوت 

 أصیب13ذكراألرحبي
 أصیب5ذكرأكرم عبد اللطیف مبخوت

 أصیب11ذكرأحمد جمیل قاید سراج
مصطفى حمود حسن 

 أصیب18من أكبر ذكراألشموري
 أصیب30ذكرصدام حسن المھجري

 أصیب60ذكرمحمد درھم الطویل
 أصیب18أكبر من ذكرسعد یحیى القصري

 أصیب18أكبر من ذكرأمجد ماجد منصور تقي
 أصیب18أكبر من ذكرعبد الرحمن فؤاد صالح تقي

عبد المالك أحمد یحیى صالح 
 أصیب15ذكرتقي

 أصیب 17ذكرالجوبيمحمد أحمد صالح 
 أصیب 12أنثىھناء منصور تقي

 أصیب 35أنثىصباح أحمد العبدي
 أصیب 13ذكرإسماعیل إبراھیم المجاھد

 أصیب 23ذكرتیسیر صالح یحیى تقي
 أصیب 37ذكرمبروك صالح یحیى تقي

 صادق أمین محمد حمود 
 أصیب 17ذكرالسعلة

 أصیب18أكبر من ذكرالسعلةعصام محمد حمود 
 أصیب 40ذكرالسعلةمحمد ظفران حسین 

 
 
 

سعوان، صنعاءالموقع:   
12/7/2015التاریخ:   

 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم
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 قُتل60أنثىخمیس الجمل شعبة
 قُتل35ذكرموسى حسن راجح الجمل

 قُتل16ذكرأسعد موسى حسن راجح الجمل
 قُتل70أنثىحسن أحمد الجمل على هللا 

 قُتل14ذكرحسن موسى حسن راجح الجمل
ناصر موسى حسن راجح 

ذكرالجمل
10

 قُتل
أشواق موسى حسن راجح 

أنثىالجمل
8

 قُتل
موسى حسن راجح  رازقى
أنثىالجمل

شھران
 قُتل

 قُتل20أنثىمریم محسن العوضي
 قُتل4ذكرضیف هللا سعید خمیس الجمل

 قُتل3ذكرسعید خمیس الجمل قصي
 قُتل2ذكرعدي سعید خمیس الجمل

 قُتل22أنثىعلي خمیس الجمل أمورة
معتصم درویش حسن راجح 

 قُتل2ذكرالجمل
موسى درویش حسن راجح 

ذكرالجمل
4

 قُتل
 قُتلشھرانذكرفؤاد درویش حسن راجح الجمل

 قُتل12أنثىأفنان سالم حسن راجح الجمل
 قُتل6أنثىسعد الجملكفایة عمار خمیس 

 قُتل18ذكریحیى سعد الجمل
سمارة محمد خمیس سعد الجمل

 قُتل20أنثى
موسى حسن راجح  شوعیة
أنثىالجمل

2
 قُتل

 قُتل30أنثىجرینةمریم درویش 
 قُتل30أنثىسھلة عبدهللا حسن الجمل

 *تتوفر لدى ھیومن رایتس ووتش نسخة مطبوعة من قائمة المصابین 
 

یریم الموقع:   
  19/7/2015التاریخ: 
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 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم

 قُتل17ذكرزیاد أكرم علي الفرزعي
 قُتل43ذكرمحمد سعد صالح النزھي
 قُتل35ذكرشداد سعد صالح النزھي

 قُتل13أنثىرشا محمد سعد صالح النزھي
 قُتل8ذكرسعد محمد سعد النزھي

 قُتل37أنثىسعاد محمد أحمد الخباني
 قُتل4ذكرأمین ماجد علي زید السویدي

 قُتل6أنثىمریم شداد سعد صالح النزھي
 قُتل5أنثىمنى شداد سعد صالح النزھي

سوسن شداد سعد صالح 
النزھي

3أنثى
 قُتل

 قُتل43ذكرعبده سعید الوصابي
 قُتل25أنثىنجالء علي قاسم

 قُتل3ذكرصقر عدنان الشعیبي
 قُتل10أنثىنسمة عدنان الشعیبي

 قُتل27ذكرھاني عبدهللا محمد العنسي
 قُتل37أنثىفتحیة محمد عبدهللا العنسي

 أصیب35ذكرماجد علي زید السویدي
 أصیب13أنثىرشا شداد سعد صالح النزھي

 أصیب18أكبر من أنثىمحمد عیاشسلمى 
 أصیب20ذكرإبراھیم محمد سعد النزھي

 أصیب25ذكرھشام مختار العنسي
 أصیب35ذكرمختار العنسي

 أصیب18أكبر من ذكرمحمد محمد سعد النزھي
 أصیب25ذكرجار هللا عمر السري

 أصیب60ذكرعلي قاسم
 أصیب65أنثىفاطمة

 أصیب35ذكرولید رجب
 أصیب35أنثىبلقیس

 أصیب40أنثىرفیقة محمد النزھي
 أصیب50أنثىھناء سعد النزھي

 أصیب17أنثىإلھام علي محمد قاسم
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 أصیب18أكبر من أنثىحسنة یحیى جابر
 

  المخاءمحطة كھرباء الموقع: 
24/7/2015التاریخ:   

 
 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم

 قُتلذكربازل عبدهللا محمد مقبل
 قُتلذكرمازن أحمد حسن المحجب

 قُتلذكرمعاذ عبدهللا علي عبدهللا
 قُتلذكرعلي فضل العتبي

 قُتلذكرأیمن عبد الكریم بشر
 قُتلذكروسیم سیف أحمد أسعد

 قُتلذكرعمرو أحمد باعلوي
 قُتلذكرمحمد محمد علي عقالن

 قُتلذكرالصبريخالد أحمد محمد قاسم 
 قُتلذكرأحمد خالد محمد أحمد غمازي

محمد مبروك أحمد (باقي 
االسم غیر واضح)

ذكر
 قُتل

عمار عبد الواسع عبد الوھاب 
أحمد

ذكر
 قُتل

 قُتلذكرتوفیق أحمد سعید األثوري
 قُتلذكرأمجد عبد الكریم بشر

 قُتلذكرمحمد عبده حسن الصبي
 قُتلذكرعبده حسن الصبيأحمد محمد 

 قُتلذكرأسامة یوسف عبد الرزاق
 قُتلذكرعثمان بجاش عثمان

 قُتلذكرأحمد علي سیف الدوع
 قُتلذكربشیر الصلوي

نبیل عبد الرحمن عمران نبیل 
محمد سعید

ذكر
 قُتل

عبد الرحمن غمدان نبیل محمد 
سعید

ذكر
 قُتل

 قُتلذكرأیمن محمد أحمد نعمان
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 أسامة محمد عبده حسن
العبسي

ذكر
 قُتل

 قُتلذكرعیسى محمد مھیوب
 قُتلذكرسباعيعبد الصمد بعد الحق ال

 قُتلذكرحمزة عبد الرحمن محمد
 قُتلذكرنزار محمد عبد الغني الحرمیم

 قُتلذكرأدیب عبد الوھاب الحكیمي
 قُتلذكرعیسى محمد عبد الرحمن

 قُتلذكرعدنان شعالنمحمد 
 قُتلذكرھیثم خالد محمد سعید الشرجي

 قُتلذكرشكیب محمد عبد الودود
 قُتلذكریوسف عبد الرزاق الحكیمي

فرد من األسرة لم یتم التعرف 
علیھ

18تحت ذكر
 قُتل

فرد من األسرة لم یتم التعرف 
علیھ

ذكر
 قُتل

فرد من األسرة لم یتم التعرف 
علیھ

ذكر
 قُتل

 قُتلأنثىصھیرة شوقي شاھر األدبجي
 قُتلأنثىالوصابيبنت أحمد 

 قُتلأنثىأمانة أحمد محسن
 قُتلأنثىآالء عبسي محمد مھیوب

 قُتلأنثىرصفاء أمحمد قاید
أسماء محمد عبده حسن 

 قُتلأنثىالعبسي
 قُتلأنثىإیمان قاید الصبري
 قُتلأنثىدعاء قاید الصبري

 قُتلأنثىسحر قاید محمد الصبري
 قُتلأنثىنھلة محمد أحمد نعمان

 قُتلأنثىنھى محمد أحمد  نعمان 
 قُتلأنثىثریا أدیب محمد طاھر

 قُتل18تحت أنثىنضال محمد عبده 
 قُتل18تحت ذكرخالد أحمد قاسم

 قُتل18تحت ذكریاسر محمد صالح
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 قُتل18تحت لیس معروفازیارةطفل من عدن كان في 
 قُتلذكرصادق عبدهللا صالح

 قُتلأنثىزوجة صادق عبدهللا صالح
االبن األول لصادق عبدهللا 

لیس معروفاصالح
18تحت 

 قُتل
االبن الثاني لصادق عبد هللا 

لیس معروفاصالح
18تحت 

 قُتل
االبن الثالث لصادق عبدهللا 

لیس معروفاصالح
18تحت 

 قُتل
االبن الرابع لصادق عبدهللا 

لیس معروفاصالح
18تحت 

 قُتل
االبن الخامس لصادق عبدهللا 

لیس معروفاصالح
18تحت 

 قُتل
 أصیبذكرسامح محمد علي أحمد

 أصیبذكرمحمد نجیب محمد عبد الودود
 أصیبأنثىھدیل نبیل عبده حسن

 أصیبأنثىملك عبده محمد العزازي
 أصیبذكرعبد السالمعلي 

 أصیبذكرتامر محمد حسن
 أصیبذكرزكریا نجیب محمد

 أصیبذكرحسین سمیر
 أصیبأنثىھیفاء عبد الصمد عبد الخالق

 أصیبأنثىجمیلة علي حازم
 أصیبذكرجمیل قاید ثابت الصبیحي

 أصیبذكرمحمد علي طارق
 أصیبذكرعبد الواسع عبدهللا الحكیمي

إصابات/وفیات أخرى 5*تتوفر لدى إدارة محطة الكھرباء تفاصیل عن   
 
 
 
 
 
 
 

إب الموقع:   
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8/8/2015التاریخ:   
 

 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم
 قُتل70أنثىسعادة علي المسن

 قُتل28أنثىیاسمین صالح قاید الھادي
 قُتل38ذكرسعد عبدهللا الھادي ضبحأ

 قُتل6ذكرشھاب سنان أحمد الھادي
 قُتل7أنثىانفراج سنان أحمد الھادي

 قُتل31ذكرمحمد صالح أحمد سعد الھادي
 قُتل30ذكرمحمد ناجي مساعد السعیدي

 قُتل3ذكرسعید وھیب طنبش
 أصیب32ذكرمانع الھادي

 أصیب31ذكرحمدي أحمد مساعد الھادي
 
 

مصنع تعبئة میاه الشام الموقع:   
  30/8/2015التاریخ: 

 
 قُتل/أصیبالسنالجنساالسم

 قُتل32ذكرعبدهللا ھادي محمد رزوم
 قُتل28ذكرعمر محمد أحمد حاشد

 قُتل25ذكرمحمد إبراھیم محمد حاشد
 قُتل20ذكرعبده محمد أحمد حسن شعبین

 قُتل13ذكرأحمد إبراھیم محمد حاشد
 قُتل40ذكرعلي شامي علي بحیص

 قُتل30ذكرمحمد شعبینحسن 
 قُتل16ذكرحاشد علي بن علي حاشد

 قُتل45ذكرمحمد حسن جلحوف
 قُتل40ذكرمحمد الرصاعي

 قُتل28ذكرھشام علي شوعي مكین
 قُتل25ذكرولید محمد إبراھیم حنش

 قُتل25ذكرعلي دبیش
 قُتل16ذكرأحمد علي شعبین

 أصیب35ذكرعلي بن حاشد
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 أصیب27ذكرإبراھیم علي حاشد
 أصیب19ذكرسعد علي أحمد حاشد

 أصیب26ذكرحمزة عبده محمد رزوم
 أصیب35ذكرزین یوسف زین

 أصیب32ذكرعبده إبراھیم محمد حاشد
 أصیب28ذكریحیى علي دنمي

 أصیب24ذكرإبراھیم طیب علي
 أصیب25ذكرعبده علي محمد حاشد

 أصیب18ذكرإسماعیلعادل محمد 
 أصیب40ذكرمحمد إبراھیم زموح
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: رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وزير الدفاع سمو األمير محمد بن IIالملحق 
  سلمان آل سعود

  
   2015سبتمبر/أیلول  26

  

  سمو األمیر محمد بن سلمان آل سعود
  وزیر الدفاع

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة 
  

  سمو األمیر، 
  

أجرت "ھیومن رایتس ووتش" بحوثا میدانیة حول انتھاكات مزعومة لقوانین الحرب من قِبل جمیع 
أطراف النزاع المسلح في الیمن، ومنھا قوات التحالف، وأنصار هللا (الحوثیین) وجماعات مسلحة 
 اأخرى. یشمل ھذا البحث في عدة غارات جویة لقوات التحالف أصابت بنایات سكنیة وأسواقا وسجن

  ومصنعا وقتلت وأصابت مدنیین وأضّرت بأعیان مدنیة.
  

لمساعدتنا في فھم ما إذا كانت تلك الھجمات قد نُفذت بشكل ُمتسق مع قوانین الحرب، نثمن كثیرا 
  ردودكم على األسئلة التالیة فیما یخص كل من الھجمات المذكورة في الملحق.

  

 ماذا كان الھدف المقصود من الھجوم؟  .1
 أو األسلحة المستخدمة في الھجوم؟ ما السالح  .2
 ما االحتیاطات التي اتُخذت لتقلیص الضرر الالحق بالمدنیین؟ .3

  
نثمن كثیرا أیة معلومات أخرى یمكنكم تقدیمھا حول أي من ھذه الھجمات، بما في ذلك إن كنتم 

  تجرون تحقیقا في انتھاكات محتملة لقوانین الحرب.
  

 15المقرر، نحتاج لتحصیل ردكم في موعد غایتھ  ولكي نتمكن من الوفاء بموعد النشر
  أكتوبر/تشرین األول، حتى یتم ضم إجاباتكم وتعلیقاتكم إلى تقریرنا.

  
شكرا لكم سیادة الوزیر على االھتمام، وننتظر ردكم ونحن على أھبة االستعداد لمناقشة نتائجنا 

  البحثیة مع سیادتكم.
  

  مع وافر التحیة والتقدیر، 
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  جو ستورك
  نائب المدیر التنفیذي

  قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
  ھیومن رایتس ووتش

  
  الغارات الجویة في الیمن التي تحقق فیھا ھیومن رایتس ووتش: 

 :Latitudeصباحا؛ إحداثیات:  11:45أبریل/نیسان؛ التوقیت:  11التاریخ:  .1
15°39'36.04"N; Longitude: 43°57'18.59"E 

 ;Latitude: 15°59'56.27"Nمساء؛ إحداثیات:  3:15مایو/أیار؛ التوقیت:  12التاریخ:  .2
Longitude: 43°11'55.88"E 

 ;Latitude: 14°11'49.05"Nمساء؛ إحداثیات:  4:15مایو/أیار؛ التوقیت:  12التاریخ:  .3
Longitude: 43°19'17.42"E 

 ;Latitude: 15°41'12.22"Nمساء؛ إحداثیات:  4مایو/أیار؛ التوقیت:  29التاریخ:  .4
Longitude: 43°36'19.04"E. 

 ;Latitude: 16°19'31.58"Nمساء؛ إحداثیات:  10یولیو/تموز؛ التوقیت:  4التاریخ:  .5
Longitude: 43° 5'22.38"E 

 :Latitudeمساء؛ إحداثیات:  4:30یولیو/تموز؛ التوقیت: حوالي  6التاریخ:  .6
15°46'8.98"N; Longitude: 44° 0'22.42"E 

 :Latitudeمساء؛ إحداثیات:  4:40یولیو/تموز؛ التوقیت: حوالي  6التاریخ:  .7
15°46'38.81"N; Longitude: 44° 0'46.59" 

 ;Latitude: 15°22'48.43"Nصباحا؛ إحداثیات:  12:30یولیو/تموز؛ التوقیت:  12التاریخ:  .8
Longitude: 44°14'19.99"E 

 ;Latitude: 14°19'4.49"Nاحا؛ إحداثیات: صب 2یولیو/تموز؛ التوقیت:  19التاریخ:  .9
Longitude: 44°22'50.35"E 

 :Latitudeمساء؛ إحداثیات:  9:30یولیو/تموز؛ التوقیت: حوالي  24التاریخ:  .10
13°20'40.79"N; Longitude: 43°15'26.26"E 

 ;Latitude: 16.080000°Nصباحا؛ إحداثیات:  03:52أغسطس/آب؛ التوقیت:  30التاریخ:  .11
Longitude: 43.137183°E (MGRS: 38QLC0074478682) 

  
. إحداثیات الغارات نستعرضھا بقالب: UTC+3:00األوقات المذكورة ھي بتوقیت 

dd.mm.ss.sss  وتم تسجیلھا بوحدةGPS ) مدنیةWGS84.(  
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ام ،زومت/ويلوي42 يف ،ةيلحاسلا ءاخملا ةنيدم يف ةقاطلا
  .ايندم56 لتقم يف ببست

   شتوو ستيار نمويه/غنافولس يلو   ©

ىلإ ترفسأ ةلمح يهو ،نميلا يف ةيثوحلا تاوقلا دض ةيوج ةلمح ،ةيكيرمأ ةكراشمب ،ةيدوعسلا ةدايقب ةيبرع لود نم فلاحت أدب ،راذآ/سرام62 يف
ق ،يندم0052 نم رثكأ لتقم نع نآلا

ُ
.ةيوجلا تاراغلا ءارج مهبلغأ لت

ناسين/ليربأ نيب ،فلاحتلل ةيوج تاراغ01 قثوي ”نميلا يف ةينوناقلا ريغ ةيوجلا فلاحتلا تاراغ :؟يخأ تيب يف ناك يذلا يركسعلا فدهلا ام“ ريرقت
نع تثحبو ،اهيلع ادوهشو تامجهلل اياحض تلباقو ،عئاقولا كلت يف شتوو ستيار نمويه تققح .برحلا نيناوق تفلاخ اهنأ ودبي ،بآ/سطسغأو
نمويه تلصوت ،تالاحلا لك يف .نيباصملا اوجلاع يبطلا لاجملاب نيلماع ىلإ تثدحتو ،تامجهلا عقاومب ةطيحملا قطانملا يف ةلمتحم ةيركسع فادهأ
.ةيركسعلا فادهألاو نييندملا نيب موجهلا زييمت مدع ىلإ وأ ،رهاظ يركسع فده دوجو مدع ىلإ شتوو ستيار

991 – صاخشأ903 ءامسأ شتوو ستيار نمويه تعمج ،ةيلحملا تاطلسلاو نوفعسملاو ءابطألاو دوهشلاو براقألا اهمدق يتلا تامولعملا ىلع ءانب
.ةيوجلا فلاحتلا تاراغ مهتلتق – الفط76و ةأرما34و الجر

ءارجإو ،ايئاوشع مهب رضت وأ نييندملا فدهتست يتلا تامجهلا رظح لمشي امب ،برحلا نيناوقب مازتلالاب ةدحتملا تايالولاو فلاحتلا ءاضعأ ريرقتلا بلاطي
ةيثوحلا تاوقلا ريرقتلا بلاطي امك .ريرقتلا اهقثوي يتلا عئاقولا لمشي امب ،قيدصتلل ةلباقلا برحلا نيناوق تاكاهتنا معازم يف ةدياحمو ةفافش تاقيقحت
ةضرعملا قطانملا ةرداغم يف نييندملا ةدعاسم كلذ يف امب ،اهترطيسل نيعضاخلا ناكسلا ددهت يتلا رطاخملا صيلقتل ةنكمملا تاوطخلا لك ذاختاب
مهتاقيقحت ءارجإب – ةدحتملا تايالولا مهنيبو – فلاحتلا راصنأ شتوو ستيار نمويه بلاطت .ناكسلا ةفيثك قطانم يف راشتنالا مدعو ،ةيركسع تامجهل
.هيلإ اهوعاب ةحلسأ اهلالخ فلاحتلا مدختسا يتلا تامجهلا يف وأ ،برحلا نيناوقل تاكاهتنا تدهش امبرو رشابم لكشب اهومعد يتلا تاراغلا يف


