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 ملخص:

 11 الموا ق الطيران الحربي للتحالف السنننعوعن   ج  ار السننن تأوقعت غارة جوية شننن  ا 
محا ظة الضنال،   –مجيرية قعط ة  –بم طقة شنلي   أحج م ازل المجنيينم  لى 2019مايو 

( 6يناً خررين بي    )( منجن12ورجالً مسننن ناً وجرا ز)نا  ) ووالنجه نا( منجنيين قتلى فللن  3)
 ( نسوة وهجمير م زلين.4أفلال و)

 

 فاصيل الواقعة:ت

م أسنننقطت فا رة حربية 2019مايو  11 ار يوم السننن ت الموا ق  4:00  ج السنننا ة النننننن 
الكا ن بم طقة شنلي    الز)ره لى م زل الموافن/  لي صنال   ق  لة جوية للتحالف السنعوعن

زل خرر محا ظة الضننال،  )جمت الق  لة الاوية الم زل وم  –الريلية التابعة لمجيرية قعط ة 
صننناحنم الم زل  رجن  مسنننن( منجنيين 3أسنننلرع   ن رحين  )ياناوره  لى روو  سننناا ي نا 

 اماً   75ي ا)ز  مره    الز)رهصننال  اسننما ) /  لي ووالجه ا    وحليجه  الطللةالمسننت ج  
 اماً    ( 27)ه لغ من العمر  –أحمج جمال الجين   برا ة    سن واع  (7)  الز)رهريرية حاشنج  لي 

بترع بي    فللين حالت ما حرجة  ( أفلال 6( نسننا  و)4( شنناًنناً خررين بي    )12وجرا )
 التقرير. الق  لة قجم أحج األفلال  أورعنا أسما  المًابين  ي مالحق )ذا

 ي أجوا   بنالتحليقيسنننناننجه فنا راع النجرون لف السنننعوعن اسنننتمر الطيران الحربي للتحنا
الم طقة بعج ه ليذه الضنربة الاوية  لى الم زل وبحسنم رواياع ناجين وشن وع العيان أ ا  
بذلك ج وع هحرا   واسنتاابت   ننقا  وخررا  الضنحايا من بين راام الم زلين الم جمين 

 عقيقة. 40حتى مغاعرة الطيران أجوا  المكان واستمر انتظار)  نحو وانتظروا 
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 إفادات شهود عيان 

عامًا، شاهد عيان وأحد أوائل المستجيبين الذين شاركوا  33 – إسماعيلمقدم علي صالح 
 في انقاذ المصابين واسعافهم إلى المستشفى قابلناه، وتحدث إلينا بقوله : 

هابعة للتحالف  ) م ذ غروب شنم  يوم الامعة وأنا أسنم، صنوع هحليق فا راع حربية وعرون
ًنورة متقطعة  و  ج السنا ة الننننن  ًنف  2:00السنعو عن هحلق  ي أجوا  الم طقة ب بعج م ت

شا)جع     الز)رهبم زل /  لي صال  ووقو  ا لي  الامعة ما شعرع خال بًلير الق  لة الاوية  
انلاار رأيت اتلة نار حمرا  و   قجاللار   أل انمترق اً   لحظة وقو  ا أث ا  ما ا ت باوار م زلي

  يف ججاً أحجثت  الضننربة الاوية حتى أن يننايش الاننظايا والراام اانت هقذ  ا  ي ا  
لل اناة من الانننظناينا ون ضنننت بعنج رم  عقنا ق    لى األرض اهاناه  اسنننتلقينت باسنننجن

من الوقنت اي هغناعر الطنا راع  بر)نة  انتظرع  بنالتحليق رغ  مسنننتمراً  انان والطيران الحربي 
األم اع وم زل المسننت ج  والمانناراة  ي اننقا   اان األفلال ي كون األجوا  أل)رع خلى ال

يًنننررن من بين األنقاض بطلم ناجه   وارراج     ) ت أنا وأحج أشنننقا ي خلى الم زل 
أفلنال من بين الراام  قم نا بخررا   جة ب ول الاريمنة    وجئنتالمسنننت نج    نجما وصنننلنت 

 فل  بترع قجم  اليم ى (.    خصاباه   من بيلغي وبة لاطورة  هعريواأغل    

عامًا ، أحد أفراد األسرة المنكوبة نجى من   22يبلغ من العمر    –  الزهرهعبد الرقيب علي صالح 
 الغارة الجوية التي ضربت منزلهم، قال لنا: 

)ررجت من م زل ا ق   الغارة بجقا ق متا اً خلى المسناج وق   وصنولي المسناج اسنت ج ت 
لنت  رأينت م زل نا هقنذ  الغنارة ب ينانن   ي ان  اهاناه وسنننمعنت سنننقلن    التغنارة جوينة م زل نا

  جما فرحت  أريناً  لى روو  أسنرهي  اان أبي ووالجهي واشنقا ي و ا اله   جميعاً بجارل   
 75ي ا)ز  مره    الز)ره( أشناا  من أسنرهي والجن/  لي صنال  3  قضنت الغارة  لى حياة )

( أشاا  بقية 9  وجرحت ) 7ية  ي ربيع ا الننن  اماً  وزوجة أري حاشج  لي وفللت ما رير
 اماً  و ماهي بعض م     55م ة الذ يف  ( أفلال ووالجهي خ5جة  ي الم زل )األسرة المتواج

ًنن   جما أررج ا)  خصنناباه   بالغة   ابين اون م طقت ا ريلية ال قي ا صننعوبة  ي نق  الم
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بسنننينارهن  خلي نا حينط أن الطيران الحربي حلق بعنج ه لينذه غنارهن    ، أحنج المايول  يسنننتط
 الوحاية  لى م زل ا مرهين  ول  نتمكن من نقل   خلى المستالى خال  ي الً اا .

 عامًا، شاهد عيان شارك في جهود انقاذ المصابين قال : 30 –فايز سفيان صالح 

 ل جار)  رالج  لي اسنننما ي جمير م ز ي ه  الز)ره) هسننن  ت الغارة  لى م زل  لي صنننال  
من  مره بترع قجم   7النننن  وأعع خلى خصابت  وأسره  جميعاً زوجت  وفلل ما أحمج رالج  ي

 (. من بين راام غر ة م زل   الذن ه جم اان  اقجا ً لو ي   اليم ى’  قمت بخرراج 

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 3 1 1 1 القتلى 

 12 2 4 6 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
 

 2 تدمير
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

الم طقنة التي ه  هحقيقناع مينجانينة لمعر نة  المراز القنانوني افل،  لى الواقعنة وأجر 
م زل مجنياً هسنك   مجنية وأن المكان المسنت ج    ارة  ن  ن الم طقة أاسنت جا  ا ووججنا 

ًناً أغل    أفل  ونسنا   15 ا لة مجنية مكونة من ) وال هوجج أن أ)جا   سنكرية  ي  ( شنا
هلك الم طقة األمر الذن يؤاج أن ما قامت ب  قواع التحالف )و اسنت جا  متعمج للمجنيين  

انون النجولي  وررقناً للم ناعا والقي  التي يعناقنم  لي نا القن والم اننناع المنجنينة و)ي جرا   
اسنننتمرار السنننعوعينة وهحنالل نا  ي قتن   ومارعأجمعنت  لي نا الماتمعناع المتحضنننرة. 

واسننت جا  األفلال وال سننا  والمجنيين ما )و خال جريمة باننعة هضننا  خلى الارا   التي  ما 
ما زال صننامتاً خزا   ومسننم، الماتم، الجولي الذنأ   رهك  ا أمام مري التحالف السننعوعنزال 

)ذه الارا   التي ي ج  ل ا ج ين اننسنانية والتي سنتانك   ي المسنتق   القريم  ق ة أمام 
هكاهف الماتم، الجولي وع ا    ن الحقو  والحرياع ب  سنتكون )ذه الارا   سنوابق عولية 

  ي العجوان  لى الماتمعاع والجول.

 

 توصيات المركز:

  للحقو  والت مية يج و جمي، م ظماع الماتم، المجني والم ظماع المراز القانوني
الجولية ورًوصاً م ظماع األم  المتحجة خلى هحم  مسئولياه ا األرالقية واننسانية 

 اننسانية جمعا.السعوعن من جرا   بحق ال ارية و هااه ما يرهك   فيران التحالف
 لى ما ه قى من سمعت ا وسر ة   اما يج و األم  المتحجة ومال  األمن خلى الحلاظ 

العم   لى وقف الحرب ووقف نزيف الجم اليم ي والحج من ارهكاب الارا   بحق  
 أفلال ونسا  اليمن.

   ويج و خلى سر ة خرسال لاان هحقيق عولية للتحقيق  ي )ذه الاريمة وغير)ا وهقجي
 مرهك ي ا للقضا  الجولي.
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

نوع   العمر ال وع االسننننننننن   م
مكان   المحا ظة  المجيرية االنت اك 

 هاريخ الواقعة الواقعة

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة قتي   75  ار الز)ره  لي صال  ف  خسما ي    

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة قتيل  27 انثى  برا ة أحمج جمال الجين  

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة قتيل  7 فللة  الز)رهريرية حاشج  لي صال  ف   

 

 (.2ملحق رقم )

   الجرحى من المدنيينأسماء وبيانات الضحايا 

نوع   العمر ال وع االسننننننننن   م
مكان   المحا ظة  المجيرية االنت اك 

 هاريخ الواقعة الواقعة

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري   28  ار الز)ره حاشج  لي صال  ف    1

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري  6 فل  الز)ره  لي حاشج  لي صال    2

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري  4 فل  الز)ره  طان حاشج  لي صال   3

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة  جريح 3 فلل  الز)ره أميرة حاشج  لي صال   4

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جريح  65 انثى  أنيسة صال  ف  سليان الذ يف  5

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري  13 فل  الز)رهأحمج  لي صال  ف    6

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جريح  55 انثى  أم ة صال  ف  سليان الذ يف  7

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جريح  70 انثى  لطيلة ف  خسما ي  سليان   8

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري  5 فل    لي ف  محمج  لي ف  سليان  9

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جريح  26 انثى   حكمة صال  محي الجين  10

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري  30  ار رالج  لي صال  خسما ي   11

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة جري  7  ار أحمج  لي صال  خسما ي   12
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 (.3ملحق رقم )

 وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررةأسماء 

نوع   اس  صاحم الم اأة م 
نوع   العجع الم اأة

مكان   المحا ظة  المجيرية الضرر 
 هاريخ الواقعة الواقعة

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة هجمير  1 م زل  الز)ره  لي صال  ف  خسما ي   1

 2019مايو  11 شلي   الضال،  قعط ة هجمير  1 م زل  حسن  لي صال  خسما ي    2
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