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         الواقعة:      فاصيل  ت

م شـن يرـ اا الالـالل السـ و   2019ينـاي   29الموافـ  صباح يوم الثالثاء من  9:00عند الساعة الـ
ملافظة حجة أ ت إلى  -مدي ية كش  -الل بي غارة جوية اساهدفت الط ي  ال ام بمنطقة المندله

عاماً وج ح مـديي خرـ  اسـمه/ علـي ملمـد  45مقال المواين/ يوسل علي ش برن يبلغ من ال م  
ا للبلـ  عـن امشراا سوياً على الط ي  ال ـام ماجهـعاماً كايا ي 40اب اهرم عشال يبلغ من ال م  

مصدر رزق، أس ل الج يح إلى مساشفى عبس ال يفي،  م ت الغارة الط ي  وأوقفـت ح كـة مـ ور 
 جسرمة بمللرن تجاريرن لبرع األغذية الخفرفة. اًالم كبات والسرارات المديرة وأللقت أض ار

مساءً عاو  الطر اا الل بي شـن  11:00الثالثاء وتلديداً عند الساعة الـيوم وفي وقت ماأر  من مساء 
غارترن جويارن اساهدف بها منزل المواين/ حسرن أحمد يلرى ريبـاا أحالاـه إلـى ركـام ويجـاة 

 المديرة الاي تقطنه بأعجوبة حر  كايت قد غا رت المنزل في زيارة ألحد أقاربهم. األس ة

                 إفادات شهود عيان

 عاماً، شاهد عيان من سكان المنطقة قال لنا: 23أحمد العزي، يبلغ من العمر  عبدالملك
شن الطر اا الل بي للالالل الس و   غارة جوية على الخط ال ـام الـذ  يمـ  فرـه وق ـت الغـارة 

، للظـات وايقشـع مكاا وقوع الغـارةاأل رنة الكثرفة ت تفع من الغبار والجوية وأيا أشاهدها رأيت 
والدراا وذهبت لافقد الدمار الذ  سبباه الغارة على الط ي  ال ام فوجئـت بمشـاهدة ذلك الغبار 

أجسا  مـديررن ب ث تهـا الغـارة الجويـة حـول الط يـ  ركهـت يلوهمـا وجـدت أحـدهما ج يلـاً 
وأما زمرله اآلرـ  فقـد مزقـت شـظايا الغـارة جسـدته، حملـت الجـ يح  ،ومغمى علره ربطت ج احه
 الهـلرارن اللـذينتطوع بها أحد األهالي إلى مساشفى عبس ال يفـي، وأس فاه على مان سرارة 

كمـا أحـدثت  ،ا عـن عمـلبالط ي  ال ام للظـة الغـارة يبلثـا ارة كايا عمال ماراذهبا ضلايا الغا
أللقـت تسببت في قطع الط ي  أمام ح كة م ور السرارات والغارة حف ة عمرقة في الط ي  ال ام 

رن تجاريرن يطالا على الط ي  ال ام، وفـي وقـت ماـأر  يالت مللقد  جسرمة شاهدياها اًأض ار
ن ريبـاا  مـ  المنـزل من اللرل عاو  الطر اا القصـل بغـارترن جـويارن اسـاهدفت منـزل/ حسـر

 ويجت األس ة بأعجوبة.
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 عاماً، شاهد آخر قال لنا: 33عمار حسين الجرب، 
وهما من أبناء منطقـة  علي ملمد عشالفي صباح يوم الثالثاء ذهب يوسل علي ش برن وصديقه 

لر ـرال بـه عاتالتهمـا، كايـا إلى منطقة المندلة للبل  عن مصـدر رزق   ي  اللسني بمدي ية عبس
كل يوم إلى منطقة المندلة لل مـل فـي المـزارع وأثنـاء مـ ورهم بـالط ي  ال ـام بمنطقـة  يذهباا

ويـة اسـاهدفت الط يـ  ال ـام للظـة المندلة قام الطر اا الل بي للالالل الس و   بشن غارة ج
 م ورهم لاسف  عن رحرل أحدهما وج ح اآلر .

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 1 1   القتلى
 1 1   اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
   

  1 1 تدمري

 2   تضرر
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

الم كز القايويي ايلع على الواق ة وأج ى تلقرقات مردايرة لم  فة المنطقة الاي تم اساهدافها 
 ي ي  عام ومنزل ألحد األسـ  المديرـةووجديا أا المنطقة مديرة وأا المكاا المساهدف عبارة عن 

ل هـو وال توجد أ  أهداف عسك ية في تلك المنطقة األم  الذ  يؤكد أا ما قامت به قوات الالال
اساهداف ما مد للمديررن والمنشآت المديرة وهي ج اتم ي اقب علرها القـايوا الـدولي، ور قـاً 
للمبا ئ والقرم الاي أجم ت علرها المجام ات المالهـ ة. ومجـ   اسـام ار السـ و ية وتلالفهـا 

اي  ما في قال واساهداف األيفال والنساء والمديررن ما هو إال ج يمة بش ة تهاف إلى الج اتم ال
زال الالالل الس و   ي تكبها أمام م أى ومسمع المجامـع الـدولي الـذ  مـا زال صـامااً إزاء هـذ  
الج اتم الاي يندى لها جبرن اإليسايرة والاي ساشكل في المسـاقبل الق يـب عقبـة أمـام تكـاتل 

ل ـدواا المجامع الدولي و فاعه عن اللقوق والل يات بل ساكوا هذ  الج اتم سواب   ولرة فـي ا
 على المجام ات والدول.

 

               توصيات المركز:

  الم كــز القــايويي لللقــوق والانمرــة يــدعو جمرــع منظمــات المجامــع المــديي والمنظمــات
الدولرة ورصوصاً منظمات األمم المالدة إلى تلمل مسئولراتها األرالقرة واإليسايرة تجا  

 الس و   من ج اتم بل  البش ية و اإليسايرة جم ا. الالاللما ي تكبه ير اا 
 األمن إلـى اللفـاع علـى مـا تبقـى مـن سـم اها وسـ عة  كما يدعو األمم المالدة ومجلس

ال مل على وقل الل ب ووقل يزيل الدم الرمني واللد من ارتكاب الجـ اتم بلـ  أيفـال 
 ويساء الرمن.

  ويدعو إلى س عة إرسال لجاا تلقر   ولرة للالقرـ  فـي هـذ  الج يمـة وغر هـا وتقـديم
 م تكبرها للقهاء الدولي.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

د وةماد ون عد السمدم
  عد

د ال  ه ك
د جلح فظ د جلر ا  

مة ند
د و  قة 

ت   خد
د س هر فهم

 2019يناي   29 المندلة حجة كش  قارل 45 ذك  يوسل علي ش برن 1
 

د(.2)ملح د قمد

دوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيدأمس ءد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناي   29 المندلة حجة كش  ج يح 40 ذك  علي ملمد اب اهرم عشال 1
 

د(.3)ملح د قمد

د جلرماصدو جل ضا ص جلنشآتد جلر   دأمس ءدوب    تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناي   29 المندلة حجة كش  ته ر 1 ملل تجار  مفااح حلرس 1
 2019يناي   29 المندلة حجة كش  ته ر 1 ملل تجار  مواين 2
 2019يناي   29 المندلة حجة كش  تدمر  1 ي ي  الط ي  ال ام 3
حسرن أحمد يلرى  4

 ريباا

 تدمر  1 منزل
 2019يناي   29 المندلة حجة كش 

 
 

  

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