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 فاصيل الواقعة:ت

ــــ  ساعة الـ سعودي غارتين جويتين عند ال ظهر يوم  12:30شن الطيران الحربي للتحالف ال
ــي  2019يوليو  19الجمعة الموافق   –مدينة مجز  –م على منازل المدنيين بحي محاجر الش

عاماً أ  33محافظة صــعد أ فرــعر  عن ماتم الموامنم محمد رــال  بورل أ ي لل من العمر 
عاماًأ وتدمير منزالً تدميراً ش ه كلي وإلحاق  38يحيى فحمد الااضي وإصابة مدنياً آخر يدعى 

( منازل ورــيارتين  ودراجة نارية أ كما تســ  غ اليارتين بةصــابة معظ  7فضــرار جســيمة   
بالهلع والخروج من مساكنه  خشية معاود  اليارا  الجوية ن األمعال والنساء مركان الحي 

 من ق م ميران التحالف.

 

 وناجين من الغارات:إفادات شهود عيان 

ناجي من الغارات وشاهد عيان قابلناه وروى لنا تفاصيل الواقعة  –عاماً  28 –خالد أحمد القاضي 
 قائالً:

ما شــعرنا إال  كنا بالمنزلالجمعة في مســجد الحي وااناء ما  عد فداء صــ  ا بنعد  إلى منزل  
ما فدى إلى تهش  الجانب الماابم من وقعغ بالشارل باليار  األولى عندما ضربغ جوار منزلنا 

وقد اي يحيى فحمد الااضيأ يوإصابة شا بورلمنزلنا وفرعر  عن ماتم خالي م محمد رال  
أ عد   نأوي فيهلى خارج المنزل بحثاً عن مكان آمن خرجنا إنجو  فنا وباقي فررتي بأعجوبة 

قد فارق الحيا  ية جيراني فخذو خالي الذي وجدوه إلى منزلنا وفخرجغ شـاياي الماـا  وبا
دراجته النارية حيث كان لحظة اليار  جوار  فد  لتدميرنالغ جسده التي فار شظايا من اليار  

اليار  التي وقعغ جوار منزلنا الحربي عاب هذه منزلنا على دراجته النارية أ وعاود الطيران 
غار  فخرى وقعغ جوار مســـجد الحي تســـ  غ اليارتين في إلحاق فضـــرار بالية بعد  منازل 

 في فورامه .وممتلكا  ركان الحي األبرياء ور  غ الرعب والهلع 
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 عاماً، شاهد عيان وأحد سكان الحي المتضررين قال لنا :  35 –عبد اهلل محمد القاضي 

رمعغ تحليق الطائرا  الحربية لتحالف ال ص   الجمعة ذه نا إلداء ع   سعودي ق م  دوان ال
ـــن  صـــ   الجمعة ا  عدنا لتناول معام اليداء مع عائ تنا وفجأ  قام الطيران الحربي بش
غارتين جويتين تعام بينهما خمس دقائق أ األولى وقعغ جوار منازلنا واألخرى فمام مسجد 

ـــعر  اليارتين عن ماتم مدنياً وجرخ آخر ودمار ك ير نال العديد من منازل فهالي  الحي فر
من رـــكان الحي من مســـاكنه  الحي ورـــيارتين ودراجة نارية وخروج معظ  األرـــر الناجية 

ـــه  ألنه   ـــاكنه  على رألور ـــية من تكرار اليارا  وتدمير مس ي حثون عن فماكن آمنة خش
م يعرفون وحشــية مائرا  تحالف العدوان الســعودي على المدنيين  منذ اكثر من فربعة فعوا

ـــتهدفته اليارا  فحد فحياء مدينة مجز ازدحاماً  ـــكان  من بدء العدوان أ الحي الذي ار بالس
المدنيينأ ال يوجد هنا اكنا  عسكرية فو مااتلينأ منزلي ضمن المنازل الذي تضرر  حيث 
فقوم اآلن بترمي  منزلي المتضـــرر كي فعيد فيه عائلتي التي نالتها إلى منزل فحد فقربائي 

 .بالمدينة(

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
 

 اإلمجايل

 1 1 القتلى

 1 1 الجرحى
 المنشآت المدنية:
 

    

    1 تدمير

 1 2 1 7 تضرر
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

عة وفجرى اانوني املع على الواق فة  المركز ال ية لمعر يدان اا  م اة التي ت  تحاي المنط
 ظتكم ينكرــ يحمدنية وفن المكان المســتهدع ع ار  عن ن المنطاة فارــتهدافها ووجدنا 

وال توجد في فهداع عسكرية في تلك المنطاة األمر الذي يؤكد فن ما قامغ  ةيندملا لزانملاب
ـــتهداع متع ـــا  المدنية وهي جرائ  به قوا  التحالف هو ار يعاقب مد للمدنيين والمنش

عليها الاانون الدوليأ وخرقاً للم ادئ والاي  التي فجمعغ عليها المجتمعا  المتحضـــر . 
رتمرار السعودية وتحالعها في قتم وارتهداع األمعال والنساء والمدنيين ما هو إال  ومجرد ا

ومسمع فى رتك ها فمام مري لف السعوديالتحاجريمة بشعة تضاع إلى الجرائ  التي  ما زال 
المجتمع الدولي الذي ما زال صـــامتاً إزاء هذه الجرائ  التي يندى لها ج ين اإلنســـانية والتي 
ـــتا م الاريب عا ة فمام تكاتف المجتمع الدولي ودفاعه عن الحاوق  ـــكم في المس ـــتش ر

 معا  والدول.والحريا  بم رتكون هذه الجرائ  روابق دولية في العدوان على المجت

 

 توصيات المركز:

   المركز الاانوني للحاوق والتنمية يدعو جميع منظما  المجتمع المدني والمنظما
الدولية وخاوصاً منظما  األم  المتحد  إلى تحمم مسئولياتها األخ قية واإلنسانية 
 تجاه ما يرتك ه ميران التحالف السعودي من جرائ  بحق ال شرية و اإلنسانية جمعا.

  كما يدعو األم  المتحد  ومجلس األمن إلى الحعاظ على ما ت اى من رمعتها وررعة
العمم على وقف الحر  ووقف نزيف الدم اليمني والحد من ارتكا  الجرائ  بحق 

 فمعال ونساء اليمن.
   ويدعو إلى ررعة إررال لجان تحايق دولية للتحايق في هذه الجريمة وغيرها وتادي

 لدولي.مرتك يها للاضاء ا
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 (.1قم )ر

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نول  العمر النول االرـــــــــ  م
 تاري  الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية االنتهاك

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز قتيم 33 ذكر محمد رال  بورل  1 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نول  العمر النول االرـــــــــ  م
 تاري  الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية االنتهاك

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز جريح 38 ذكر يحيى رال  بورل  1 
 

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

 صنعــــاء –اليمــــن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 

 تاري  الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية نول الضرر نول المنشأ  ار  صاحب المنشأ  م

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز  تدمير منزل فحمد يحيى الااضي 1

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل جميم محمد ع د اهلل الااضي 2

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل ع د اهلل يحيى الااضي 3

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل علي علي رعدان 4

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل مادر علي رعدان 5

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل ع د اهلل مالع العزي 6

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل ع د العزيز ع د الخالق الااضي 7

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر منزل ع د اهلل قار  العزي 8

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر مسجد مسجد الحي 9

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مجز تضرر ريار  خالد فحمد الااضي 10

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مدينة مجز تضرر ريار  تركي هي ن 11

 2019يوليو  19 حي محاجر الشي  صعد  مدينة مجز تضرر دراجة نارية محمد رال  بورل 12
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