
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 لحق بمنازل وممتلكات المدنيينالدمار واألضرار الذي 
 بقصف أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء

 أمانة العاصمة – بين احلارثمديرية  – دارسمنطقة 
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               فاصيل الواقعة: ت

 موننف لتحننفلا الونن     الحنبننل ل طينننا الشنن  
  بمنطقن  م غفرتنف  و يتنف2019ينفين  19وبت الم افق ال

مديني  بنل الحفرث شمفل ال فصم  نفذت الغنفر   - ارس 
مونف   اتنتفدفت  نل ال قنفر  10:00األولى عند الوفع  النن

الوننينل انفتنننت الغننفر  بفنننف  يت تننن مننن    منندنيف   
األول يتبع الم اط  عبدالحميند الحن الل تقطننا عفهلتنا 

( أفنا  أغلبفم أطففل والمن ل اآلخن تفبع 8) البفلغ عد هف
عبنندط طننا ال  اقننل تقطنننا أتننن  مدنينن  للمنن اط  

( أفنا   هدمت الغفر  المن ل األول 5موتأون  مي ن  م  )
وأقنت بفلمن ل اآلخن  ونتت األتنتف  بأعت ب   وتوببت فل إلحنف  أقننار وونيم  بة من  مننف ل 

 متفور  وتشنيد ال فه ت التل تقطنفف إلى منفطق أخنى بحةف  ع  األم  وا تتقنار.

 اتتفدفت  ل مفول ال رق  بمنطق   ارس موف   11:00فع  النالو عندأمف الغفر  الةفني  كفنت 
البنفلغ وق ت بفنف  من ل الم اط / محمد عبداهلل اليح نل أمنف  ت اودط مع عفهلتا وعفه ت أبنفها 

يقنع ا يوتفيدو  منم  األطففل   منت الغفر  خ ا  ميفط شنب كفن ا  م ظمفم( فن ا  26) عد هم
بفنف  المن ل  وأقنت الغفر  بمنن لفم المين   من  طنفبقي  ونتنى التمينع بأعت بن   يقن ل أ ند 

  اخلنايخنو   م   المن لأنا اندهش عندمف شفهد وميع تيف   " د األتن النفوي ألأب "النفوي  
علننى أغلننبفم  كفنننت هننفهن وهننم بةننح  وينند  رغننم أ  م مننت ا نفيننفرات النفونني  وال ةننبي  

 خص األطففل والنوف .وبفأل

 تنف شفهد فنيق المنكن  القنفن نل الندمفر واألقننار التونيم  التنل ألحقتفنف الغفرتنف  الت ي
أ دمتف  فنتف  عميقتف  بتن ار المننف ل المونتفدف  التنل طفلفنف الندمفر واألقننار وأوننى فنيقننف 

ننف ل واألبنين  الميدانل م فين  للحيي  الوينيي  المونتفدفي  ووندنفهمف ميتظنف  ب شننات الم
الويني  المأه ل  بفلمدنيي  وهل أ يف  م نوف  بيةففتفنف البشنني  بشنمفل ال فصنم  صنن ف   لنم 

 نتد أ  مينفت أو م اقع عويني  وهذط النؤي  واقح  لل يف .

 

 مكان سقوط الغارة
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                               حدى األسر الناجية في حي العقار: إل          عاماً، أب     05                                قال عبدالحميد علي أحمد الحوالي، 

متفينأ  للنن م فتنأ  ت ي  على  ينف مت اودا  مع أتننتل بنفلمن ل الغفر  الوق ع كنت لحظ  
بضغن شديد وانفتفر عنيا  تفدم التفنب التن بل م  من لنل  لحون  الحنن كننف ومي نف   ش نت

بغنف  تقع على التف  الشمفلي   خنونف م  المن ل ونحن  بةنح  ويند  أصنبت من لنل فنل تلن  
مت بنقل  ووتل وأبنفهل إلى من ل أ د أقنبفهل بحنل اللحظفت ممتلئ بفأل خن  والغبفر اليةيا ق

ي صنق من لنل ال  اقنل  فننف  منن لآخن بفلمنطق  مم عدت ألتفقد من لل وودت الغنفر  أصنفبت 
  كف  المن ل يشيل لل أهمي  كبينن  فنل هنل ارتفنفع أون ر المونفك  فنل الش بل تفدم م ظما

وييفبدهف الويف  ونا  الحةفر التفهن وال دوا  ال فصم  وتففقم  فل  الم فنف  والفقن التل نيفبدهف 
 ال وين  للتحفلا الو     منذ أرب   أع ام على اليم .

                                                       عامداً ادا د عيداخ  مدر مدن سد اخ حدي العقدار المكد هد   كد ن مد      50                  علي مهدي الوليددي، 
                                                         أسرته في منزل مك أجر   ب  المواطن عبده العواضي، قال لنا:

 فل تمف  ال فصم   وق ت غنفرات موف   9:00النتم ت تحليق الطفهنات الحنبي  منذ الوفع  
أنفف كفنت عنيف  إ  أنل كنت أش ن بفلقلق  فتأ  ش نت بندو   بفلنغم م أخنى فل منفطق أخنى 

تننفمنت الشنظفيف فن الةنفرو  كتل   منا  منم انفتن رأيتالغفر  الت ي  وق ت و ار من لنف الموتأون 
عندمف وودتفم بخين    و ووتل ووالدا َّفل كل اتتفط  من لنف كف  يتفدم على رؤوتنف تفقدت أو  

نقلننف إلنى منن ل عمنل كفننت المونفف  وتم أخنوتفم ومي ف  م  المن ل وص دنف على مت  تيفر  
منف النذ   وتن متنف المن ل  ل دم تفدمالتل تفةل بي  من لنف وميف  الغفر  متني  فقن اندهشت 
نين  ولفنم أطفنفل ونونف  من  خطن ر  تشيلا منف لنف و يننف الونينل المينتن ب شننات األتنن المد

 ؟! عويني 

       مندزله         بفندا                                       عامداً، ،ىدم مدن الةدارج الىو دة ال دي  قعد      82                         محمد محمدد عبدداا ال حي،دي، 
                                           ال ائن في حي ماجل الزرقة تحدث إلينا قائيً:

من لننف   منن خن ا   بفننف عندمف وق ت الغفر  على من لننف وب نفين  تنمفوي  انفتنن الةنفرو  
شخةنف   26ميتظف  بأربع أتنن ق امفنف  المن ل   لحظ  الغفر  كف ط الشنب كنف نوتفيد مناأرقل لميف

بفلغفر     تفشمت الن افذ و خلت شظفيف الغفر  منفف نت نف ومي ف  لقد تففوأتنوف فم أطففل وبين
  شنن تنف وكفنت صننخفت األطفنفل والنونف  تنتفنع من  الحنلعلى من لنف خنونف إلى الشفرع  الت ي 

 غفر  م  المن ل وأصبت غين آهل للوي .ال
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                                                    عاماً، أحد اهود العياخ من س اخ حي ماجل الزرقة، قال:    05                 محمد  ادي بشيري، 

بفلحل خنوت وأننف  وانفتنتتم ت صفين القنبل  الت ي  وهل منطلق  نح  الحل لحظفت 
تنتفع م  من ل وفرننف محمند اليح ننل ميف  الغفر  فنأيت أ خن  وغبفر  مذع ر م  من لل ألشفهد

هنعنت إلنيفم وشنفهدتفم  الغفر  قد قضت على وميع تنيف  منن ل اليح ننلش نت  ينفف أ  
يخنو   م  من لفم وهم بةح  ويد  تفعدت فل إخناج األطففل مم رأينت عند  أتنن من  تنيف  

خنو ا م  منف لفم خ فف  م  م فو   الغنفر     فقدلنفالحل يخنو   إلى أرض مفت    تت تن منف 
ألحقنت الغنفر  أقننارا  وونيم   كف  التميع فل  فل  قلنق  كمنفواتتفداففف لمنف ل أهفلل الحل  

 ب د  منف ل وشن ت ال ديد م  األتن التل تقطنفف.

 

 

               نتائج الواقعة:

 املنشآت املدنية:

 
  

 1 1 تدمري

  11 تضرر

 

 
                                      االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:    وصف 

المنطق  التل تم اتتفداففف تحقيقفت ميداني  لم نف   المنك  القفن نل اطلع على ال اق   وأونى
 يي  تينيي  آهن   ب شننات األتنن مدني  وأ  الميف  الموتفدف عبفر  ع    المنطق  أووودنف 
و  ت ود أ  أهداف عويني  فل تل  المنطق  األمنن النذ  يدكند أ  منف قفمنت بنا قن ات  المدني 

ي فقنب عليفنف القنفن   التحفلا ه  اتتفداف مت مد للمدنيي  والمنشآت المدنين  وهنل ونناهم 
اتننتمنار  ومتننن النندولل  وخنقننف  للمبننف ي والقننيم التننل أوم ننت عليفننف المتتم ننفت المتحضننن . 

فل قتل واتتفداف األطففل والنوف  والمدنيي  مف ه  إ  ونيم  بش   تضفف الو   ي  وتحفلففف 
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ومومع المتتمنع الندولل النذ  منف أى نتيبفف أمفم مني التحفلا الو    إلى التناهم التل  مف  ال 
 ال صفمتف  إ ا  هذط التناهم التل يندى لفف وبي  اإلنوفني  والتل تتشيل فنل المونتقبل القنينب 

فتا المتتمع الدولل و ففعا ع  الحق   والحنيفت بل تتي   هنذط التنناهم تن ابق عقب  أمفم تي
  ولي  فل ال دوا  على المتتم فت والدول.

 

               توصيات المركز:

  المنكنن  القننفن نل للحقنن   والتنمينن  ينندع  وميننع منظمننفت المتتمننع المنندنل والمنظمننفت
فف األخ قي  واإلنوفني  تتفط الدولي  وخة صف  منظمفت األمم المتحد  إلى تحمل موئ ليفت

 الو     م  وناهم بحق البشني  و اإلنوفني  وم ف. التحفلامف ينتيبا طينا  
   كمف يدع  األمم المتحد  ومتلس األم  إلنى الحفنفع علنى منف تبقنى من  تنم تفف وتننع

ال مل على وقا الحنب ووقا ن يا الدم اليمنل والحد م  ارتيفب التنناهم بحنق أطفنفل 
 ونوف  اليم .

  ويدع  إلى تنع  إرتفل لتف  تحقيق  ولي  للتحقينق فنل هنذط التنيمن  وغينهنف وتقنديم
 منتيبيفف للقضف  الدولل.
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د(.1)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

،وع  اس  صاحب المنشأج م
 المنشأج

،وع 
تار خ  م اخ الواقعة المد ر ة الضرر

 اس هدافه 

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل محمد عبداهلل اليح نل 1

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل  مين صفلت محمد ال  انل 2

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل محمد هف   نفصن البشين  3

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل ابناهيم محمد علل ص ح 4

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل عبداهلل صفلت الشتنط 5

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل محمد يحيى محم   المديد 6

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل  وي  الض رانل 7

 2019ينفين  19  ارس/مفول ال رق  بنل الحفرث تضنر من ل تليم الغف ر 8

 2019ينفين  19  ارس/ ل ال قفر بنل الحفرث تدمين من ل عبدالحميد علل أ مد الح الل 9

 2019ينفين  19  ارس/ ل ال قفر بنل الحفرث تضنر من ل أ مد ال عيمل 10

 2019ينفين  19  ارس/ ل ال قفر بنل الحفرث تضنر من ل عبدالقدوس الشنفل 11

 2019ينفين  19  ارس/ ل ال قفر بنل الحفرث تضنر من ل عبدط طا محمد ال  اقل 12

 2019ينفين  19  ارس/ ل ال قفر بنل الحفرث تدمين تيفر  عبدالحميد علل أ مد الح الل 13
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 ل  دوبةضد جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد و صفد

  

  

  

  

  

دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد و    يندولح  قدو و نم  دل د دعن/
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