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:المقدمة

الثالثة  ما يقاربقبل  عدوانبدأه الإنه واستمرارا في المسلسل اإلجرامي الذي 

الدولي القانون الدولي العام والقانون اإلنساني  بانتهاكأعوام من خالل قيامه 

قبل األمم المتحدة  ومخٍز منبل والشرعة الدولية برمتها ومع صمت مريب 

وكافة المنظمات المعنية بالشأن اإلنساني تأتي هذه الواقعة كواحدة من 

تتم بحق المدنيين من قبل الطيران  انتهاكاتعشرات الوقائع والتي تمثل 

الحربي التابع لدول العدوان الذي تقوده السعودية للحرب على اليمن وإليكم 

 تفاصيل الواقعة:
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تفاصيل الواقعة:

المدنيين واألعيان المدنية والمنشآت والتجمعات السكنية بشكل مباشر أو غير مباشر  استهداففيما يجرم القانون الدولي اإلنساني العام 

صاالت االعراس والعزاء والمساكن والمدارس والطرق واألسواق وغيرها من األعيان المدنية  السعوديهدف دول تحالف العدوان تست

ً للقانون الدولي العام والقانون الد اً وهو يعرف أنه محرم عليه استهداف مثل هذه األماكن وأن استهدافها يعد انتهاك لي اإلنساني وجسيما

تؤكد  وليين التيمن الدم واأللن العالمي لحقوق االنسان والمبادئ األساسية لميثاق األمم المتحدة المتعلقة بالسالعالاوما يتصل بها من 

ة وبما يتوافق حليدهم في حاالت النزاعات المسالمدنيين واالعيان المدنية ووجوب تحي استهدافجميعها على حماية حقوق االنسان وحظر 

كان المدنيون سم( والتي نصت أنه يجب أن يتمتع ال9191ت جنيف األربع لعام )اياقتفإوتوكوالت المضافة على ة والبرلمع المواد ذات الص

 ى القواعد األساسيةالقواعد أثناء النزاعات إضافة إلن معدد  ةجبت مراعاالعسكرية وأو تاجمة عن العمليابحماية كاملة ضد االخطار الن

 جاء فيها اآلتي: القابلة للتطبيق والتي

 أوالً: ال يجوز أن يكون السكان المدنيون هدفاً للهجوم كما يحظر أن يكونوا عرضه للتهديد والترويع.

 ثانياً: يتمتع المدنيون بالحماية مالم يقوموا بدور مباشر في االعمال العدائية.

ر آثارها على ال يمكن حص هجمةموجهة إلى هدف عسكري وكذلك أي مة عشوائية مالم تكن ثالثاً: تحضر الهجمات العشوائية وتعتبر كل هج

المدنية وإصابة المدنيين دون تمييز وهناك العديد من الفقرات والتفاصيل  باألعيانرها إلى االضرار االهدف العسكري المستهدف ويتعدى أث

ة التي تضمنها القانون الدولي العام ات الجسيما أن االنتهاكن. كمياالحتياطات والتدابير لتجنب الخسائر في المدني اتخاذالتي توجب جميعها 

يم ممارسة الحصار بهدف التجويع للمدنيين عبر حرمانهم من رشملت تح بها التي اتوالبروتوكوالت الملحقجنيف  واتفاقياتواإلنساني 

 ووسائل النقل واالفراد.ه ضربات ضد المباني أو عرقلة وصولها إليهم وأيضاً توجيالمواد التي ال غنى عنها 

 

قوات التحالف لكل  وانتهاكاتال كنماذج بسيطة يستدل بها على تجاوزات عرض من فقرات ومواد قانونية ليس إأن ما  يجب التنويهوهنا 

تدابير العطى أي اعتبار التخاذ تايير ولم المواثيق والمعاهدات والقانونين الدولية واإلنسانية وكي نثبت أن دول التحالف لم تلتزم بأي مع

ر الشامل على للحصا اضهالمدمرة على المساكن المدنية واالعيان أو في فر للغاراتشنه  وأ احال استهدافه اتخاذهااالحترازية الواجب 

لمدنيين بكل شرائحهم وفئاتهم والتي منها فئة األطفال وهو موضوع هذا لانتهاك للحقوق اإلنسانية األساسية  منوما ينتج عنه  الشعب اليمني

ً الس السعوديةالتقرير الذي نحن بصدده حيث نفذت طائرات التحالف الحربية بقيادة   الخميس عة الثامنة والنصف صباح يوماهجوماً وحشيا

( شخصاً ، الهجوم استهدف حافلة تقل عشرات الطالب التي 031م نتج عنه مقتل وإصابة أكثر من )8102التاسع من شهر أغسطس لعام 

ادي بمدينة هومتجهين لزيارة جامع االمام الأعمارهم بين سن السادسة إلى سن الرابعة عشر عاماً كانوا في رحلة ترفيهية  صيفية  تتراوح

التحرك من الجامع الكبير في منطقة ضحيان بمديرية مجز الذي أقاموا فيه المركز الصيفي ومن ثم زاروا روضة  بدئواصعدة ، حيث 

الشهداء في منطقة الجعملة بضحيان ليواصلوا رحلتهم صوب جامع الهادي ، وأثناء ما كانوا في الطريق توقفوا في سوق ضحيان ونزل أحد 

والعصائر من أحد البقاالت وبعد عدة ثواني قامت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بشن الغارة الوحشية  المياهلشراء بعض  رسيندالم

ما أدى إلى قتل وجرح  مدرسين ثالثةالرابعة عشرة بينهم مستهدفة الحافلة مباشرة والتي على متنها عشرات األطفال الذين ال يتجاوز سن 

 ين والباعة حيثالمتسوقعشرات األطفال و

 .صورة ألشالء الطالب األطفال 
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( 030االحصائيات إلى اآلن تعبر عن قتل وجرح ) أن

( طفالً فارق الحياة بصورة بشعة بينهم 54شخصاً منهم )

( أطفال تحولت أجسادهم إلى أشالء استحال 2حوالي )

التعرف عليهم نتيجة لتطايرها إلى قطع صغيرة في 

يا اوزوق تم تجميعها من اسطح المحالت جنبات الس

 السوق.

 

ً منهم )97رحى )فيما بلغ عدد الج ( طفالً 44( جريحا

يعانون من جراح بليغة ما يعني أن أعداد القتلى قابلة 

وضحايا الضربة الوحشية لم يقتصر على من  للزيادة

رسين فقط ، فقد سقط والمدكان في الحفلة من األطفال 

عة الذي كانوا متواجدين في عدد من المتسوقين والبا

ذ الضربة سوق شعبي المكان الذي اختير لتنفي. السوق

ة لمديرية مجز بمحافظة صعدة ، طقة ضحيان التابعبمن

( MK82فيما كانت وسيلة الهجوم قنبلة صاروخية نوع )

ً وتعتبر من القنابل  الشديدة االنفجار والمصنوعة امريكيا

الذكية وجميع هذه المعطيات تفسر وتجيب على 

 يجة هذه الضربة.تسقطوا نة للضحايا الذين تساؤالت عن سبب االعداد الكبيرال

ها االنفجار على جدران المحالت وباحة السوق يمة وما تخبر به الصورة التي رسمحالة المكان المستهدف شاهد حي على بشاعة الجر أنكما 

المكان عقب  ت، التي سادللحالة لسن عن الوصفإجاباتها تدمي القلوب وتعجز األ تختزل الكثير وتجيب عن الكثير من األسئلة التي جميع

 االنفجار.

يخترق هذا الصمت أنين بعض حتى ات وماهي إال لحظات زطى أرجائه الدخان واالتربة والغاحيث ساد المكان عقب االنفجار هدوء تام وغ

حواسهم  وافيلملممن اإلصابات يسمع من نجا من الضربة أنات المصابين التي اختلطت بنداء االستغاثات  ومتفاوتةالناجين بأنواع مختلفة 

 والمحترقةإلسعاف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين والذين كانوا يسحبون أجسادهم الممزقة  ملبيينمة ويهرعوا التي شتتها الصد ذهانهمأو

انهم م لهالبعض عند حملهم  تفاجئيف. يهرع الناس إلى األطفال إلنقاذهم الخروج من تحت الحافلة المستهدفةحاولون م وآخرين يوسط الركا

اً في آخر السوق عند استهداف الحافلة ، فهرع إلى مكان االستهداف من أجل المساعدة دي كان متواجذأطفالهم ، كالمواطن )زيد طيب( ، ا وال

ة ن على متنها أطفاله الثالثة ، وعندما وصل وأخذ أحد األجساد الصغيرأن المستهدف هي الحافلة التي كا في إنقاذ الضحايا دون أن يعرف

 ويدعى )أحمد(. أبنائهتفاجئ بأن ذلك الجسد المهشم هو ألحد 

حث عن طفله الثالث لكنه ع مسرعاً للبحياة فأنقذه ورجتفحماً قد فارق الاآلخرين فيجد اآلخر م ث عن ابنيهقام بإبعاده عن المكان ويرجع للبح

 الجمهوري بمدينة صعدة. المستشفى ثالجةأحد أطفاله في  ن جثةه بأتخبرابة الساعتين مكالمة هاتفية رى بعد ققلم يجده فيتل

شفى تتحويل العديد منهم والذين كانت أصابتهم خطيرة إلى المس وتم، تشفى الطلح بمنطقة الطلحنقل المسعفون الضحايا األطفال إلى مس

 شفى الطلح.تالجمهوري بمدينة صعدة بسبب شحة اإلمكانيات والكادر في مس

لما  ياف الممنهج ألطفال اليمن جرائم إبادة جماعية وجرائم بحق اإلنسانية مكتملة األركان هذا هو التوصيف الواقعدالستهويعتبر هذا ا

 82في ) انه على أبناء الشعب اليمنيشن عدولنذ اللحظة األولى مالمدنيين اليمنين و قطيران التحالف من مجازر وحشية بحارتكبه ويرتكبه 

حق العدوان ب ارتكبهاتتويج لعشرات الجرائم التي  إالم( وما جريمة ضحيان التي أزهقت أرواح هذ العدد الهائل من األطفال 8104مارس 

يرة من بة منها منظمات تتبع األمم المتحدة أن أعداد كية العالمينسانية والحقوقير الرسمية وتقارير المنظمات اإلن التي تقول التقارأطفال اليم

 ن قد قتلوا وأصيبوا نتيجة غارات التحالف.األطفال في اليم

ال نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي وتغاضيه وعدم محاسبته للمجرم وعدم إوالمجزرة األخيرة بحق األطفال والمدنيين بسوق ضحيان ليست 

بأرواح األبرياء  واالستخفافاالمر الذي شجع السعودية واالمارات على التمادي  اإلنسانيتطبيق القانون الدولي العام والقانون الدولي 

وغير خاف على أحد أن  وبريطانيا وفرنساالمدنيين من أبناء اليمن مستندين على الدعم والتغطية والتبرير التي توفرها لهم كل من أمريكا 

هنا التذكير بقرار األمم المتحدة القاضي بإدراج السعودية ضمن  مناسبجميع هذه الدول مشتركة في العدوان بصورة أو بأخرى ، ومن ال

وهذا القرار الذي لم يصمد ألكثر من يومين لتأتي الضغوط االمريكية والبريطانية والتهديدات  ، قائمة )العار( للدول التي تنتهك حق الطفولة

 .صورة لحافلة الطالب المستهدف في وسط سوق ضحيان 
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السعودية من هذه  اسممتحدة والعاملة في المجاالت اإلنسانية ليتم شطب عن المنظمات والهيئات التابعة لألمم ال المساعداتالسعودية بقطع 

 القائمة.

، وخصوصيتها تتمثل في وضوح ثيق الدوليةلموااالقوانين و يدة التي تنتهكالجريمة الوح تخاصة ولكنها ليس اعتباراتجريمة ضحيان لها 

 صوصية واالعتبارات:ه الخذما هتملة األركان فوالمك المشهورةة الحرب مواكتمال األركان التي تعطيها وصف جري

 أوالً: الهدف الذي تم قصفة حافلة تقل أطفال في رحلة ترفيهية.

 د عن مناطق االشتباكات.لقصف سوق شعبي مكتظ بالمدنيين بعيكان الذي تم فيه امثانياً: ال

( أمتار واالنفجار قذف الحافلة 5( أمتار وقطرها )3عمقها ) كبيرةنفجار خلفت حفرة يدة االنبلة شدثالثاً: القوة المستخدمة في الهجوم وق

 رة من المدنيين )باعة ومتسوقين(.ي، وخلف أضرار جسيمة في األعيان المدنية التي دمرت وأزهق أرواح أعداد كب( أمتار5لمسافة )

 ً ى الطلح فشتاألحمر الدولي( الذي يدير ويدعم مسومن قبل جهات محايدة )الصليب  الناجينشر لجريمة من قبل التسجيل والتوثيق المبا :رابعا

 ليه كونه أقرب مكان.فيات التي وصلت إوالذي استقبل الحاالت المصابة وقام باإلجراءات الطبية ووثق حاالت الو

أهداف في محافظة صعدة  هو يعتبر كل مافقة عسكرية طخامساً: ما صدر عن التحالف من تصريحات سابقة بأنه يعتبر محافظة صعدة من

 عسكرية.

بناء على معلومات وعمليات رصد ومتابعة دقيقة للهدف  جاءتبأنهم من نفذوا الضربة وأنها  ةناطق العدوان الصريح اعترافاتسادساً: 

وما يتطلبه القانون الدولي واإلنساني. مقتضياتيتوافق مع )الحافلة( وأن االستهداف كان في المكان والزمان المناسبين. والذي 

  .صورة ألحد األطفال الجرحى الناجين وعلى ظهرة حقيبته المدرسية وعليها شعار اليونسف 

 
 

 

 إفادات الشهود:

 االنفجارممن كانوا متواجدين بالقرب من مكان وأقارب الضحايا استمع الى شهادات بعض الشهود  عين اإلنسانية للحقوق والتنميةمركز 

وكانت شهاداتهم جميعاً تحمل ما يسمى بالتحالف العربي مسؤولية هذه الجريمة وأن الذي قام بهذه الجريمة هي طائرات ما يسمى التحالف 

 العربي.

 الشاهد األول:

 المستهدفين في الحافلة والذي خرج من الحافلة قبل استهدافهااالسم: يحيى حسين محمد الشويع )أحد المعلمين الذين كانوا مع الطالب 
 (.بلحظات

 سنة. 53العمر: 

 قال لنا:

كبير من االطفال أنا أحد المعلمين في المراكز الصيفية بمنطقة ضحيان بالتحديد في الجامع الكبير في المنطقة كنت أنا وثالثة من زمالئي المدرسين وعدد 

 هملة ومن ثم أردنا االتجالزيارة مقابر الشهداء في منطقة الجعاتجهنا في الصباح الطالب في المركز الصيفي في رحلة بعد االنتهاء من المركز الصيفي ، 

ونزلت من الحافلة لشراء بعض علب مياه للطالب وأثناء  لزيارة جامع االمام الهادي بمدينة صعدة وأثناء ماكنا في الطريق العام توقفنا في سوق ضحيان
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جوية على الحافلة المليئة بالطالب األطفال ما ( ثواني من نزولي من الحافلة شنت طائرات تحالف العدوان غارة 01بعد قرابة الـ) إالما كنت في المحل 

يين الذين أدى إلى قتل العشرات من الطالب باإلضافة على ثالثة من زمالئي المدرسين وجرح العشرات منهم ، باإلضافة إلى قتل وجرح العديد من المدن

 كانوا في السوق من الباعة ومرتادي السوق.

سعاف الجرحى وأخذ جثث وأشالء األطفال إلى والمواطنين الذي كانوا في السوق بإ، قمت بعدها أنا انرت أجساد الطالب في أرجاء المكوقد تناث

قول لدول التحالف أن أعمالكم القذرة هذه بحق أطفالنا لن توقفنا عن التعليم ولن توقفوا عجلة المعلمين لهذه المراكز الصيفية ن المستشفيات ونحن بصفتنا

 ة.التعليم بأعمالكم الوحشي

 الشاهد الثاني:

 االسم: عبدالوهاب علي علي فارع )أب أحد الضحايا(.

 سنة. 32العمر: 

 روى لنا تفاصيل الواقعة قائالً:

كريا( ذهب أبني )زكريا( برفقة زمالئه في المركز الصيفي بالجامع الكبير في منطقة ضحيان في رحلة صيفية مع أساتذتهم في المركز وكان ابني )ز

ميس الموافق متحمساً لهذه الرحلة ولم يستطع النوم في الليلة الماضية من شدة الفرح وفي الصباح انطلق هو وزمالئه في الساعة السابعة صباح يوم الخ

م( حيث ذهبوا في البداية إلى روضة الشهداء لزيارة أقاربهم الشهداء في منطقة الجعملة بضحيان وبعدها كانوا يخططون للذهاب 8102أغسطس  7)

( من 7)الرحلة لزيارة جامع اإلمام الهادي بمدينة صعدة ، وأثناء ما كانوا في الطريق توقفت الحافلة في سوق ضحيان من أجل شراء بعض حاجيات 

من أحد المحالت وفي الساعة الثامنة والنصف استهدفتهم طائرات التحالف بغارة جوية أدت إلى مقتل العشرات من األطفال الطالب الذين ضمنهم ابني 

كما قتل أيضاً عدد من المدنيين نوا على متن هذه الحافلة والذي قتل نتيجة هذا االستهداف والذي لم يتجاوز التاسعة من عمره وجرح العشرات أيضاً ، اك

 من مرتادي السوق والباعة.

 الشاهد الثالث:

 االسم: محمد علي أحمد حنش )أب لثالثة من األطفال(

 سنة. 52العمر: 

 روى لنا تفاصيل الواقعة قائالً:

أطفالي الثالثة من التعليم في المركز الصيفي في الجامع الكبير بمنطقة ضحيان ، أقامت هيئة التدريس رحلة ترفيهية بمناسبة  ءبعد أن انتها

 م(.8102أغسطس  7المركز الصيفي ، وخرجوا على متن حافلة كبيرة ، ذهبوا في الساعة السابعة صباحاً من يوم الخميس الموافق ) انتهاء

تحركوا باتجاه جامع االمام الهادي بمدينة  النتهاء من زيارة مقابر الشهداء زيارة مقابر الشهداء بمنطقة الجعملة وبعد افي البداية قاموا ب

، وفي الطريق توقفت الحافلة بسوق ضحيان من أجل شراء بعض الحاجيات وأثناء ما كانوا في السوق شنت طائرات التحالف صعدة

مليئة بالطالب األطفال ومنهم أبنائي الثالثة ما أدى إلى قتل عشرات األطفال وتناثرت أجسادهم في أرجاء السعودي غارة جوية على الحافلة ال

من بين الجرحى أوالدي الثالثة وهم )حسن، أحمد، يحيى( الذين جرحوا بجروح بليغة. وهم اآلن في المستشفى المكان وجرح العشرات أيضاً 

 الجمهوري يتلقون العالج.
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 األفعال الدولية حيال هذه الجريمةردود 

عقد مجلس االمن جلسة طارئة بخصوص استهداف حافلة تقل األطفال بمنطقة ضحيان بمحافظة صعدة. تلبية لدعوة عدد من الدول لعقد 

 ندا والسويد(.بولجلسة طارئة وهي )هولندا وبوليفيا وبيرو و

بيرس( والتي تترأس بالدها مجلس األمن الدولي حالياً عقب االجتماع أن المجلس وأعلنت المندوبة البريطانية لدى األمم المتحدة )كارين 

يدعو إلجراء تحقيق شفاف ذو مصداقية على غارة التحالف بقيادة السعودية على محافظة صعدة اليمنية وأن المجلس سيتخذ قرراه بشأن 

 الخطوات الالحقة بعد صدور نتائج التحقيق.

 

 وليةردود أفعال المنظمات الد

 أدانت العديد من المنظمات الدولية جريمة استهداف حافلة تقل األطفال في سوق مدينة ضحيان بصعدة ومن أبرز هذه المنظمات:

 اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي:

طيران حيث أدانت اللجنة الدولية للصليب األحمر جريمة استهداف حافلة نقل طالب منطقة )ضحيان( بغارة جوية من قبل 

 التحالف الذي تقوده السعودية.

 وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن وقوع الغارة ومقتل عشرات المدنيين مغلبهم من األطفال.

 ( جريحاً جلهم أطفال.77( قتيالً فضالً عن )05ماكدة أن عدد ضحايا هذا االستهداف الذي وقع بسوق مدينة ضحيان وصل إلى)

 

 األمم المتحدةإدانات 

وقد أدان األمين العام لألمم المتحدة )أنطونيو غوتيريش( استهداف حافلة لألطفال بمحافظة صعدة داعياً إلى إجراء  

 تحقيق فوري ومستقل عن في الموضوع.

ة ( ألف حال77وقالت المفوضية السامية لحقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة في بيان لها أنها سجلت أكثر من )

م( وأشارت المتحدثة 5570مقتل وإصابة للمدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف السعودي في النزاع أواخر مارس )

تحالف أسفر الرسمية باسم مكتب حقوق االنسان األممي )ليز ثرويل( في بين لها، أن واقعة استهداف حافلة األطفال بسوق مدينة ضحيان من قبل طيران ال

 ( آخرين على األقل.50وجرح ) ( طفالً 57عن مقتل )

 

 منظمة اليونسف
 أدانت منظمة اليونسيف هذا االستهداف لطالب كانوا على متن حافلة في منطقة ضحيان بمحافظة صعدة.

 متسائلة؟!

 هل حقاً يحتاج العالم إلى المزيد من األطفال األبرياء لوقف الحرب على اليمن؟!

 ال.مطالبة بإيقاف القسوة الوحشية ضد األطف

 

 منظمة أوكسفام

 
 

 أدانت منظمة أوكسفام استهداف حافلة تقل أطفال في منطقة )ضحيان( واصفة هذا االستهداف الغير مقبول وأنه قد طفح الكيل.
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 إدانات دولية

أسفرت عن مقتل دعت المتحدثة باسم الخارجية األميركية )هيدر ناورت( الحكومة السعودية للتحقيق في حادثة استهداف الحافلة والتي  -

 ( آخرين جلهم من األطفال.77( مدنياً وإصابة )05)

إلى أعربت روسيا عن قلقها العميق من استمرار حاالت مقتل للمدنيين جراء األعمال القتالية في اليمن داعياً التحالف الذي تقوده السعودية  -

السياق على ضرورة إجراء تحقيق دقيق وشامل في هذه  إجراء تحقيق في هذه الحوادث المأساوية وشددت الخارجية الروسية في هذا

الحادثة المأساوية مشيرة إلى أنه يجب محاسب المسؤولين عن مقتل وإصابة المدنيين العزل مجددة دعوتها لألطراف المتناحرة في اليمن 

 التطبيق الصارم لمبادئ القانون الدولي.
الف السعودي حافلة تقل أطفاالً بمحافظة صعدة الخارجية السورية قالت في بيان أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قصف التح -

لها )أن هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام السعودي ضد أبناء الشعب اليمن وتكشف عن الطبيعة الوحشية 

 والدموية لهذا النظام بحسب وصفها(.
رانية هذا االستهداف لحافلة تقل أطفال بمدينة ضحيان على لسان ناطقها الرسمي برهام قاسمي الذي طالب إدانة وزارة الخارجية اإلي -

 المنظمات الدولية بمنع استمرار ارتكاب الجرائم من قبل الدول المهاجمة في اليمن.
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 وتوصيات المركز:وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون االنساني الدولي 

ً للقانون  تعد هذه الجريمة انتهاكاً صريحاً وواضحاً وصارخا

الدولي العام وخاصة ذلك الفرع منه المتعلق بحقوق اإلنسان 

والواردة أغلب مضامينه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

ام م( والعهدين الدوليين الصادرين ع0992الصادر عام )

سط حقوقهم كحقهم في مدنيون من أبم( إذ حرم هؤالء ال0966)

ً التفاقيات حماية  الحياة والعيش بسالم كما تعد انتهكاً صارخا

المرأة والطفل إذ أن أغلب ضحاياها نساء وأطفال ومن زاوية 

ثالثة تعد هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً وصريحاً وواضحاً 

للقانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقيات حماية المدنيين 

كالتمييز والضرورة  بمبادئه االلتزامم دعيان المدنية ولعواأل

والتناسب والتي يشكل انتهاكها جريمة حرب وجريمة ضد 

اإلنسانية بل وإبادة جماعية على أساس اسري ومناطقي 

ونحن في مركز عين اإلنسانية للحقوق والتنمية إذ وطائفي 

 ندين هذه الجريمة نوصي بما يلي:

الدولي بكافة هيئاته ومنظماته من لمجتمع ضرورة تحرك ا -7
أجل إيقاف هذه الحرب ورفع الحصار تفاديا لسقوط مزيداً 

 من الضحايا في صفوف المدنيين.
 

فرض حضر على مبيعات األسلحة للدول المشتركة في  -5
العدوان واتخاذ أقسى العقوبات في مواجهة الدول التي تكسر 

 هذا الحضر.
 
 

ومحايدة لتقصي الحقائق وتحديد إرسال لجان دولية مستقلة  -5
الجهات المسؤولة عن ارتكاب هذه االنتهاكات تمهيدا لتقديم 
المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي كمجرمي حرب 

 ومرتكبي جرائم ضد اإلنسانية.
 

المنظمات المعنية بالطفل والمرأة إلى تبني هذه ا  ندعو -4
ع لجريمة وغيرها من الجرائم وتفعيلها على نطاق واس

 للتحقيق والحد من استهداف هذه الفئات.
 
 

 .صورة ألشالء الضحايا األطفال تم تجميعهم 

 
 

 صورة ألحد األطفال الجرحى.
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 الحصيلة النهائية للضحايا المدنيين:  

 من المدنيين: القتلىاإلحصائية النهائية لضحايا 

 من المدنيين القتلىاإلحصائية النهائية للضحايا  الفئة العمر االسم

 طفل 11 أحمد زيد حسين طيب 1

 

 طفل 15 يوسف حسين حسين طيب 2

 طفل 12 أسامة زيد علي الحمران 3

 ذكر 38 يحيى حسين البشري 4

 طفل 10 يونس عبدالعزيز الهدوي  5

 طفل 12 يحيى مهدي عزالدين حورية 6

 طفل 11 محمد عبدالسالم عبدهللا شريم 7

 طفل 12 محمد عبدالسالم الظحياني 8

 طفل 10 محمد يحيى يحيى فايع 9

 طفل 10 يوسف صالح عبدهللا يحيى العقيلي 10

 طفل 13 يوسف صالح عبدهللا الهطفي 11

 طفل 12 يوسف عبدالعزيز الهدوي  12

 طفل 12 حسن عبدالكريم أحمد صالح الهادي 13

 طفل 13 يحيى محمد حسين الحرجي 14

 طفل 11 محمد عبداالله محمد الحاكم 15

 طفل 8 طيبعلي زيد حسين  16

 ذكر 35 محمد عبدالحفيظ عبدهللا ستين 17

 طفل 11 علي عبدالرحيم علي هاشم 18

 طفل 14 عقاب محمد حسن حسين العبادي 19

 ذكر 70 درهم علي ملوح 20

 ذكر 75 محمد محمد صغير 21
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 طفل 8 عبدالملك عبدالرحمن عبدهللا الذيب 22

 

 طفل 11 طرافعبدهللا عبدالسالم عبدهللا  23

 طفل 11 محمد عبدالرحمن الذيب 24

 ذكر 50 علي صالح زيد علي فايع 25

 ذكر 60 مسفر عبدهللا قرصان 26

 طفل 12 عبدهللا حسين فيصل الحاج 27

 طفل 12 حميد محمد عيضه هادي 28

 ذكر 25 أحمد علي الرازحي 29

 ذكر 26 محمد عبدهللا علي المراني 30

 ذكر 45 ثابت ناجي السامعيجعفر  31

 طفل 16 ياسر ناصر أحمد الوصابي 32

 طفل 9 زكريا عبدالوهاب علي فايع 33

 طفل 13 تركي محمد حسن حسين العبادي 34

 طفل 9 يوسف حسن الذيب 35

 طفل 10 محمد زيد طيب 36

 طفل 12 علي محمد حسن حسين الداعي 37

 طفل 11 أمجد عبدالرحمن عبدهللا الذيب 38

 طفل 10 عبداإلله عبدهللا حسين الرازحي 39

 طفل 7 علي زيد علي الحمران 40

     مجهول الهوية 41

     مجهول الهوية 42

     مجهول الهوية 43

     مجهول الهوية 44

     مجهول الهوية 45

     مجهول الهوية 46
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 من المدنيين: الجرحىاإلحصائية النهائية لضحايا 

 

      مجهول الهوية 47

      مجهول الهوية 48

      مجهول الهوية 49

      مجهول الهوية 50

      مجهول الهوية 51

      مجهول الهوية 52

      مجهول الهوية 53

      مجهول الهوية 54

      مجهول الهوية 55

      مجهول الهوية 56

 اإلحصائية النهائية للضحايا الجرحى من المدنيين الفئة العمر االسم

 ذكر 35 فيصل محمد عبدهللا علي 1

 

 طفل 12 عبدالحكيم عيظه يحيى العس 2

 طفل 16 طه طالب الشعوطي 3

 طفل 12 حسن محمد علي حنش 4

 ذكر 50 أحمد عبدهللا علي العزي  5

 طفل 18 حسن علي أحمد القاسمي 6

 طفل 10 يحيى حسن ظيف هللا الفرح 7

 طفل 13 عبدالرحمن مطهر إبراهيم الهادي 8

 ذكر 19 عبدالرحمن أمينماجد حسين  9

 

 ذكر 25 منصور محمد عبدهللا علي 10

 طفل 16 معتصم فيصل محمد عبدهللا 11
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 طفل 12 يونس علي أحمد القطابري  12

 طفل 13 وليد عبدهللا علي علي الخوالني 13

 طفل 14 إبراهيم طارش سالم 14

 طفل 41 حمد جعفر ثابت ناجي 15

 طفل 41 الهاديمحمد مطهر إبراهيم  16

 طفل 41 إبراهيم فارس أحمد 17

 طفل 41 عبدالرحمن فارس احمد 18

 طفل 5 مختار هادي أحمد 19

 طفل 1 عزالدين صالح مطهر 20

 ذكر 83 حسين أحمد عبدهللا 21

 طفل 8 رقيب علي نعمان 22

 طفل 12 محمد سالم سلمان عرملة 23

 ذكر 60 مفرح حمدان يوسف صادق 24

 ذكر 28 موسى عبدهللا عارف القيس 25

 طفل 10 يحيى محمد علي حنش 26

 ذكر 30 يحيى عبدالمجيد العجري  27

 طفل 17 رمزي صالح إسماعيل عبدهللا 28

 طفل 41 مصطفى غالب فيصل الوادعي 29

 طفل 9 حافظ عبدهللا علي مغلة 30

 طفل 48 محمد عبدالرحمن إبراهيم الشاذلي 31

 طفل 48 محمد عبدالرحمن الذيب 32

 طفل 13 رفيق علي سلمان سليمان 33

 طفل 13 كمال عبدهللا يحيى الشرفي 34

 طفل 8 علي طه أحمد قاسم الشريف 35

 طفل 18 ياسر ناصر أحمد النهاري  36
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 طفل 9 طه حسن عبدهللا الشهاري  37

 

 طفل 14 أحمد محمد علي حنش 38

 طفل 18 سالمعبدالرحمن طارش  39

 طفل 7 يونس صالح عبدهللا العقيلي 40

 طفل 9 حافظ عبدهللا علي المحاح 41

 طفل 12 عزالدين صالح محمد عبدهللا 42

 طفل 7 قاسم عبدهللا أحمد هاشم 43

 ذكر 65 عبدالغني عبدالكريم محمد العنتري  44

 ذكر 55 عبدالعظيم عبدهللا أحمد القاسمي 45

 ذكر 24 خالد محمد الهتاري عمار  46

 طفل 12 حسن محمد علي حسن 47

 ذكر 20 حسين محمد حمود الريمي 48

 طفل 12 فيصل محمد عبدهللا  49

 ذكر 25 إبراهيم طارق السالم 50

 طفل 17 معاذ قاسم حسن 51

 ذكر 30 حسين أحمد عبدهللا 52

 طفل 17 عبدالرحمن علي يوسف الحاوري  53

 طفل 17 عبدالرحمن حسين أحمد 54

 ذكر 42 حسين علي محمد عدالن 55

 طفل 9 عبدالملك عبدهللا الداعي 56

 طفل 12 حسين يحيى يحيى الشويع 57

 طفل 11 حسين قاسم حسين الشويع 58

 طفل 10 حسن حسين قاسم الشويع 59
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 طفل 10 إبراهيم محمد حمد الشهاري  60

 طفل 12 جابرصابر مسعود مسفر  61

 

 طفل 10 بدرالدين حسين يحيى القطابري  62

 طفل 12 محمد خالد قاسم الصعدي 63

 ذكر 21 جبران علي العنوة 64

 طفل 18 سلمان محمد صالح الحميدي 65

 طفل 17 محمد غالب علي الغالبي 66

 طفل 41 احمد محمد علي سويد 67

 طفل 48 أحمد عبدالرحمن محسن عدالن 68

 طفل 10 يحيى على محمد مجلي 69

 طفل 11 حسن عبدالرحمن العجري 70

 ذكر 25 علي محمد عبدهللا علي الحوري 71
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:للمنشآت المدمرة والمتضررةالحصيلة النهائية   

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الضرر العدد نوع المنشأة اسم صاحب المنشأة م

 تدمير 2 ي محل تجار  محمد صالح جراد 9

 تدمير 2 ي محل تجار  بلحةماجد محمد سالم  2

 تدمير 2 ي محل تجار  طالب فضل النهار 3

 تدمير 9 ي محل تجار  ثابت قاسم الريمي 9

 تدمير 9 ي محل تجار  علي محمد عبدهللا 5

 تدمير 9 ي محل تجار  محمد علي المراني 6

 تدمير 9 ي محل تجار  طارش السامعي 7

 تدمير 2 ي محل تجار  طه حسين جراد 8

 تدمير 9 ي محل تجار  عبدهللا علي عزيأحمد  1

 تدمير 9 (38سيارة ) أحمد عبدهللا علي عزي 91

 تدمير 9 محل تجاري  مرزوق راشد محمد صالح الحوري 99

 تدمير 9 متر مرزوق راشد محمد صالح الحوري 92

 تدمير 9 محل تجاري  جعفر السامعي 93

 تدمير 9 محل حالقة طالل عبده السامعي 99

 تدمير 9 بسطة الوصابيعمار  95

 تدمير 9 محل تجاري  ضياء فيصل محمد النهاري 96

 تدمير 9 محل تجاري  قاسم الحامس 97

 تدمير 9 محل تجاري  حسين أحمد عبدهللا علي 98

 تضرر 9 محل تجاري  أحمد عبدالرحمن جران 91

 تضرر 9 مطعم صالح محمد عبدهللا الكوري 21

 تضرر 9 محل تجاري  يحيى عبدالمجيد أحمد العجري 29

 تضرر 9 متر طه الشموطي 22



 صادر عن:

 م8102أغسطس  9 |المـــــوت رحلـــة                                                                                     مركز عين اإلنسانية للحقوق والتنمية

     

 صفحة | 18

 

 

 

 الملحقات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صادر عن:

 م8102أغسطس  9 |المـــــوت رحلـــة                                                                                     مركز عين اإلنسانية للحقوق والتنمية

     

 صفحة | 19

 

 مرفقات أسماء الضحايا من المدنيين:

 التاريخ مكان الواقعة الفئة الحالة العمر االسم م

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 أحمد زيد حسين طيب 1

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 15 يوسف حسين حسين طيب 2

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 أسامة زيد علي الحمران 3

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 38 يحيى حسين البشري 4

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 10 يونس عبدالعزيز الهدوي  5

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 يحيى مهدي عزالدين حورية 6

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 محمد عبدالسالم عبدهللا شريم 7

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 محمد عبدالسالم الظحياني 8

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 10 محمد يحيى يحيى فايع 9

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 10 عبدهللا يحيى العقيلييوسف صالح  10

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 13 يوسف صالح عبدهللا الهطفي 11

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 يوسف عبدالعزيز الهدوي  12

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 حسن عبدالكريم أحمد صالح الهادي 13

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 13 يحيى محمد حسين الحرجي 14

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 محمد عبداالله محمد الحاكم 15

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 8 علي زيد حسين طيب 16

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 35 محمد عبدالحفيظ عبدهللا ستين 17

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 علي عبدالرحيم علي هاشم 18

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 14 عقاب محمد حسن حسين العبادي 19

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 70 درهم علي ملوح 20

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 75 محمد محمد صغير 21

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 8 عبدالملك عبدالرحمن عبدهللا الذيب 22

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 عبدهللا عبدالسالم عبدهللا طراف 23

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 محمد عبدالرحمن الذيب 24
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 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 50 علي صالح زيد علي فايع 25

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 60 مسفر عبدهللا قرصان 26

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 عبدهللا حسين فيصل الحاج 27

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 حميد محمد عيضه هادي 28

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 25 أحمد علي الرازحي 29

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 26 محمد عبدهللا علي المراني 30

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر قتيل 45 جعفر ثابت ناجي السامعي 31

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 16 ياسر ناصر أحمد الوصابي 32

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 9 زكريا عبدالوهاب علي فايع 33

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 13 تركي محمد حسن حسين العبادي 34

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 9 يوسف حسن الذيب 35

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 10 محمد زيد طيب 36

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 12 علي محمد حسن حسين الداعي 37

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 11 أمجد عبدالرحمن عبدهللا الذيب 38

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 10 عبداإلله عبدهللا حسين الرازحي 39

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل قتيل 7 علي زيد علي الحمران 40

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 41

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 42

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 43

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 44

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 45

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 46

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 47

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 48

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 49

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 50
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 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 51

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان    قتيل   مجهول الهوية 52

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 35 فيصل محمد عبدهللا علي 53

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 عبدالحكيم عيظه يحيى العس 54

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 16 طه طالب الشعوطي 55

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 حسن محمد علي حنش 56

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 50 أحمد عبدهللا علي العزي  57

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 18 حسن علي أحمد القاسمي 58

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 يحيى حسن ظيف هللا الفرح 59

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 13 عبدالرحمن مطهر إبراهيم الهادي 60

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 19 حسين عبدالرحمن أمينماجد  61

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 25 منصور محمد عبدهللا علي 62

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 16 معتصم فيصل محمد عبدهللا 63

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 يونس علي أحمد القطابري  64

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 13 وليد عبدهللا علي علي الخوالني 65

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 14 إبراهيم طارش سالم 66

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 41 حمد جعفر ثابت ناجي 67

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 41 محمد مطهر إبراهيم الهادي 68

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 41 إبراهيم فارس أحمد 69

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 41 عبدالرحمن فارس احمد 70

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 5 مختار هادي أحمد 71

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 1 عزالدين صالح مطهر 72

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 83 حسين أحمد عبدهللا 73

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 8 رقيب علي نعمان 74

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 محمد سالم سلمان عرملة 75

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 60 مفرح حمدان يوسف صادق 76
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 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 28 موسى عبدهللا عارف القيس 77

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 يحيى محمد علي حنش 78

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 30 يحيى عبدالمجيد العجري  79

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 17 رمزي صالح إسماعيل عبدهللا 80

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 41 مصطفى غالب فيصل الوادعي 81

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 9 حافظ عبدهللا علي مغلة 82

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 48 محمد عبدالرحمن إبراهيم الشاذلي 83

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 48 محمد عبدالرحمن الذيب 84

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 13 رفيق علي سلمان سليمان 85

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 13 كمال عبدهللا يحيى الشرفي 86

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 8 علي طه أحمد قاسم الشريف 87

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 18 ياسر ناصر أحمد النهاري  88

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 9 طه حسن عبدهللا الشهاري  89

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 14 أحمد محمد علي حنش 90

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 18 عبدالرحمن طارش سالم 91

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 7 يونس صالح عبدهللا العقيلي 92

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 9 حافظ عبدهللا علي المحاح 93

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 عزالدين صالح محمد عبدهللا 94

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 7 هاشمقاسم عبدهللا أحمد  95

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 65 عبدالغني عبدالكريم محمد العنتري  96

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 55 عبدالعظيم عبدهللا أحمد القاسمي 97

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 24 عمار خالد محمد الهتاري  98

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 حسن محمد علي حسن 99

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 20 حسين محمد حمود الريمي 100

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 فيصل محمد عبدهللا  101

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 25 إبراهيم طارق السالم 102
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 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 17 معاذ قاسم حسن 103

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 30 حسين أحمد عبدهللا 104

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 17 عبدالرحمن علي يوسف الحاوري  105

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 17 عبدالرحمن حسين أحمد 106

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 42 حسين علي محمد عدالن 107

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 9 عبدالملك عبدهللا الداعي 108

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 حسين يحيى يحيى الشويع 109

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 11 الشويعحسين قاسم حسين  110

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 حسن حسين قاسم الشويع 111

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 إبراهيم محمد حمد الشهاري  112

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 صابر مسعود مسفر جابر 113

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 بدرالدين حسين يحيى القطابري  114

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 12 محمد خالد قاسم الصعدي 115

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 21 جبران علي العنوة 116

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 18 سلمان محمد صالح الحميدي 117

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 17 محمد غالب علي الغالبي 118

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 41 احمد محمد علي سويد 119

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 48 أحمد عبدالرحمن محسن عدالن 120

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 يحيى على محمد مجلي 121

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 11 حسن عبدالرحمن العجري 122

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  ذكر جريح 25 علي محمد عبدهللا علي الحوري 123

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  طفل جريح 10 حسين أحمد عبدالسالم العجري 124
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 مرفقات أسماء المنشآت المدمرة والمتضررة:

 

 

 

 التاريخ مكان الواقعة نوع الضرر العدد نوع المنشأة اسم صاحب المنشأة م

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 2 محل تجاري  محمد صالح جراد 9

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 2 محل تجاري  ماجد محمد سالم بلحة 2

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 2 محل تجاري  فضل النهارطالب  3

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  ثابت قاسم الريمي 9

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  علي محمد عبدهللا 5

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  محمد علي المراني 6

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  طارش السامعي 7

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 2 محل تجاري  طه حسين جراد 8

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  أحمد عبدهللا علي عزي 1

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 (38سيارة ) أحمد عبدهللا علي عزي 91

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  مرزوق راشد محمد صالح الحوري 99

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 متر مرزوق راشد محمد صالح الحوري 92

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  جعفر السامعي 93

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل حالقة عبده السامعيطالل  99

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 بسطة عمار الوصابي 95

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  ضياء فيصل محمد النهاري 96

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  قاسم الحامس 97

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تدمير 9 محل تجاري  حسين أحمد عبدهللا علي 98

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تضرر 9 محل تجاري  أحمد عبدالرحمن جران 91

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تضرر 9 مطعم صالح محمد عبدهللا الكوري 21

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تضرر 9 محل تجاري  يحيى عبدالمجيد أحمد العجري 29

 م8/8/2198 صعدة -مجز  –ضحيان  تضرر 9 متر طه الشموطي 22
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 مرفقات صور الضحايا من المدنيين:

 .صورة ألحد األطفال القتلى 

 

 .صورة ألحد األطفال القتلى 
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 .صورة لبعص أشالء األطفال الطالب 

 

  االطفالصورة إلثنين من الضحايا. 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة لبعض من األطفال الجرحى 

 
  من األطفالصورة ألحد الضحايا الجرحى. 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى المدنيين من المدنيين 

 

  صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال وهو يحمل حقيبته
 المدرسية وعليها شعار اليونسف.

  األطفال وهو يحمل صورة ألحد الضحايا الجرحى من
 .حقيبته المدرسية وعليها شعار اليونسف
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 .صورة إلثنين من الضحايا الجرحى األطفال الطالب 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 



 صادر عن:

 م8102أغسطس  9 |المـــــوت رحلـــة                                                                                     مركز عين اإلنسانية للحقوق والتنمية

     

 صفحة | 28

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

  ألحد األطفال الجرحى.صورة 

 
 .صورة ألحد المدنيين الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 
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 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 
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 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

  الجرحى. المدنيينصورة ألحد 

 
  الجرحى. المدنيينصورة ألحد 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 
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 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 
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 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 
 .صورة ألحد األطفال الجرحى 

 

 .صورة ألحد األطفال الجرحى 
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 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من المدنيين 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من المدنيين 

 
 .صورة ألحد الجرحى من األطفال 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 
 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

  ألحد الضحايا الجرحى من األطفال.صورة 
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 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 
 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 
 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

  المدنيينصورة ألحد الضحايا الجرحى من. 
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 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 
 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 
 .صورة ألحد الضحايا الجرحى من األطفال 

 

  الجرحى من األطفال.صورة ألحد الضحايا 
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 مرفقات صور المنشآت المدمرة والمتضررة:

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 

 .صورة لسوق ضحيان المدمر بعد الغارة الجوية على الحافلة 
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 .صورة لحافلة المدمرة للطالب األطفال المدمرة 

 

  نتيجة الغارة على حافلة الطالب.صورة لسوق ضحيان المدمر 

 

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 

 صورة 

 

 .وفد حقوقي يوثق جريمة استهداف الحافلة 

 

 .صورة السوق بعد تدميره بالغارة التي استهدفت الحافلة 
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 .صورة لبقايا أشالء األطفال الطالب 

 

  المدمرة.صورة للحافلة 

 

 .صورة للحافلة المدمرة 

 

 .صورة لسيارة مدنية متضررة جراء الغارة على الحافلة 

 

 .صورة للسوق المدمر جراء استهداف لحافلة الطالب األطفال 

 

 .صورة الحفرة التي خلفتها الغارة وبجانبها بقايا لحافلة الطالب 

 


