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 ملخص:

يونيو  16صباح يوم األحد أوقعت غارتين جويتين شنها الطيران الحربي للتحالف السعودي 
مدنيين بمنطقة الجر 2019 ية عبس  –م على منازل  مدنيين 4) -محافظة حجة –مدير  )
تدمير 2( أطفال وامرأة ، وجرح )3قتلى ) نت م (3)( آخرين طفل وامرأة، و تا يارة  نازل وسييي

 تشكل مصدراً لدخل احدى االسر المنكوبة.

 

 فاصيل الواقعة:ت

ساعة الييييي  الموافق  صباح يوم األحد 9:00عند ال
سقطت طائرة حربية أو أتثر 2019يونيو  16 م، أ

للتحالف السييعودي قنبلتين جويتين اسييتهدفت 
مدنيين من آل عضييييابي  ية تعود لل مدن نازل  م
منييازلهز  تق    بعييائمتهز  تييانييت مييبعوليية 

 –مديرية عبس  –المسيييتهدفة في منطقة الجر 
( آخرين طفل 2، وجرح )( أطفال وامرأة 3)( مدنيين 4اسيييفرن عن مقتل )محافظة حجة، 

( 5( سييينوان، وأخيك زتريا )6وامرأة، أسيييمال الضيييحايا القتلى   خليل محمد أحمد عضيييابي )
سف عادل زبيدي ) سنوان، وعمتهز نهاية أحمد علي عضابي تبلغ من العمر 7سنوان ، يو  )

 ( عاماً، والطفل عبد اهلل محمد30( عاماً (، والجرحى عز   فاطز أحمد علي عضيييابي )35)
 ( عاماً.14عضابي )

منازل تعود ألب األسييرة األولى المنكوبة أحمد علي عضييابي وأبنائك  (3)تما دمرن الغارتين 
ة أسرتك، وتسببت الغاران ي تانت تشكل مصدر دخل أساسي إلعالوسيارتك التد، خليل ومحم

 في تشريد الناجين من األسرة المنكوبة والبحث عن األمن واألستقرار.

  فصقلا ءارج اوطقس نيذلا اياحضلا ءالشأ
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 وناجين من الغاراتعيان  إفادات شهود

عاماً، شاهد عيان وأحد أو ائل المستجيبين الذين هرعوا لنجدة  35 –محمد محمد قحم عضابي 
 المصابين والمشاركة في جمع أشالء القتلى قابلناه وقال لنا : 

) سمعت تحليق طائرة حربية لتحالف العدوان السعودي منذ الصباح الباتر، وتانت تبتي من 
جهة الشمال وتحوم مرتين أو ثمث مران في أجوال المنطقة ثز تغادر من جهة الغرب لكني 

ساعة الييييي  -فوجئت   صفير قنبلة جوية منطلقة إلى المنطقة لحظان  9:00عند  ال صباحاً ب
عضابي وأبنائك رأيت الغبار واألدخنة السودال عندما ارتفعت بشكل  أحمدل ودون أمامي بمناز

مشاعد وفكرن في تلك اللحظان ببن  تثيف من المنازل المستهدفة ، صدمت لما رأيتك من
سيياتني عذا المنازل قد أبادتهز الغارة الجوية جميعاً، مسييافة تيلو متر تقريباً عي المسييافة 

كان وقوع الهجوم الجوي ، حاولت الرتض وسيييمعت صيييون الفاصيييلة بين مكان تواجدي وم
يحوم ثز عاود غارتك الثانية على ذان المكان تانت أعنف من الغارة األولى،  ما زالالطيران 

( دقيقة تقريباً ذعبت إلى 20قلقت على مصييير العائمن السيياتنة في المكان، بعد مضييي )
عهز امرأة وجدنا نصييف جسييدعا ( أطفال ممزقة وم3المكان وجدن مجزرة بشييعة أجسيياد )

شدة اإلصابان التي  العلوي، وطفل وامرأة أخرى عثرنا عليهز مصابين قد أغمي عليهز من 
مبنية من  –الحقتها الغاران بجسديهما، تما خلف القصف دماراً عائمً بثمثة منازل  مدنية 

 واتمف سيارة بالكامل(. –القش 

 الغارات قابلناه وقال لنا:عاماً، ناجي من  22 –أحمد أحمد عضابي 

بائي لمعالجتك وأثنال خروجنا من المنطقة  ) تنت ذاعباً إلى المسيييتشيييفى برفقة أحد أقر
 ألشاعدسمعنا الضربة الجوية فتوقفنا بالسيارة وخرجت ( تيلو متر تقريباً 3وابتعادنا مسافة )

قة  يث أن المنط نا ح نة ترتف   من منطقت غارة وأدخ يت ال ها فرأ كان وقوع عة م ذان طبي
مرة أخرى على ذان  للقصييفسييهلية وتنت اسييتطي  الرةية ة، وفوجئت بمعاودة الطائران 

صاالً من  ضربت منازل والدي وأخواني إال حينما تلقيت ات المكان ، لز أتن أعلز أن الطائران 
أخي محمد يخبرني بذلك وسيييقوح ضيييحايا من أطفالك وأخوتي فعدنا على الفور إلى منازلنا 
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لقد اغتالت برالة ة تنت مذعوالً مما شيياعدتك من مجزرة مروعة خلفتها الغاران، المسييتهدف
أخي محمد طفلين عما زتريا وخليل والطفل عو ابن صيييهري يوسيييف ( أطفال من أبنال 3)

( عاماً، وجرح شيييقيقتي األخرى 35عادل زبيدي، إضيييافة إلى رحيل شيييقيقتي نهاية أحمد )
ضابي )( عاماً، وعبد اهلل م30فاطز أحمد ) شفى، أما 14حمد ع ست سعفناعما إلى الم ( عاماً ، ا

الدمار فكان ظاعراً حيث دمرن الغاران منزل والدي ومنازل أخوتي محمد وخليل وأتلفت 
 سيارتنا(.

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 4  1 3 القتلى

 2  1 1 الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
   

 1 1 3 تدمير
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

عة وأجرى قانوني اطل  على الواق فة  المرتز ال ية لمعر يدان قان م قة التي تز تحقي المنط
منازل تانت تقطنها مدنية وأن المكان المستهدف عبارة عن ن المنطقة أاستهدافها ووجدنا 
وال توجد أي أعداف عسيييكرية في تلك المنطقة األمر الذي ي تد أن ما  عدة عائمن مدنية

قامت بك قوان التحالف عو اسيييتهداف متعمد للمدنيين والمنشيييدن المدنية وعي جرائز 
عان  ها المجتم عت علي بادئ والقيز التي أجم قاً للم لدولي، وخر قانون ا ها ال قب علي عا ي

في قتل واسيييتهداف األطفال والنسيييال اسيييتمرار السيييعودية وتحالفها  ومجردالمتحضيييرة. 
 التحالف السيييعوديوالمدنيين ما عو إال جريمة بشيييعة تضييياف إلى الجرائز التي  ما زال 

ومسييم  المجتم  الدولي الذي ما زال صييامتاً إزال عذا الجرائز التي يندى أى رتكبها أمام مري
اتف المجتم  الدولي لها جبين اإلنسانية والتي ستشكل في المستقبل القريب عقبة أمام تك

عدوان على  ية في ال عذا الجرائز سيييوابق دول بل سيييتكون  يان  عك عن الحقوق والحر ودفا
 المجتمعان والدول.

 

 توصيات المركز:

  المرتز القانوني للحقوق والتنمية يدعو جمي  منظمان المجتم  المدني والمنظمان
ا األخمقية واإلنسانية الدولية وخصوصاً منظمان األمز المتحدة إلى تحمل مسئولياته

 تجاا ما يرتكبك طيران التحالف السعودي من جرائز بحق البشرية و اإلنسانية جمعا.
  تما يدعو األمز المتحدة ومجلس األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتها وسرعة

العمل على وقف الحرب ووقف نزيف الدم اليمني والحد من ارتكاب الجرائز بحق 
 ليمن.أطفال ونسال ا

  ويدعو إلى سرعة إرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في عذا الجريمة وغيرعا وتقديز
 مرتكبيها للقضال الدولي.
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 (.1لحق رقم )م

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العمر النوع االسيييييييييز م
مكان  المحافظة المديرية  االنتهاك

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس قتيل 5 طفل زتريا محمد أحمد علي عضابي 1 

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس قتيل 6 طفل خليل محمد أحمد علي عضابي 2

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس قتيل 7 طفل يوسف عادل علي زبيدي 3

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس قتيلة 35 أنثى  نهاية أحمد  علي عضابي 4

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع االسيييييييييز م
مكان  المحافظة المديرية  االنتهاك

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس جريحك  40 أنثى  فاطز أحمد علي عضابي 1 

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس جريح 14 طفل عبد اهلل محمد علي عضابي 2
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 المدنيينصور بعض الضحايا من 
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 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نوع  اسز صاحب المنشبة م
 المنشبة

نوع  العدد
 الضرر

مكان  المحافظة المديرية 
 الواقعة

 تاريخ الواقعة

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس تدمير 1 منزل أحمد علي عضابي 1

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس تدمير 1 سيارة أحمد علي عضابي 2

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس تدمير 1 منزل خليل أحمد علي عضابي 3

 2019يونيو  16 الجر حجة  عبس تدمير 1 منزل محمد أحمد علي عضابي 4
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