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 وحددددصد وة  إلدددد  وةا  لو  دددد 

 

 

  

 المركز القانوني للحقوق والتنمية



 

 

 فهرس التقرير

 
 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ...................................................................... ملخص:

 4 ............................................................................................................... تفاصيل الواقعة:

 4 .................................................................................إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. .......................................................... إفادات رسمية:

 5 ................................................................................................................... نتائج الواقعة:

 6 ............................................................. وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

 6 ................................................................................................................. توصيات المركز:

 7 ....................................... ( أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين.1ملحق رقم )

خطأأأأ! اإلشأأأارة المرجعيأأأة ( أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين.2ملحق رقم )

 غير معّرفة.

 8 ........................ ( أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة.3ملحق رقم )

 

 

 

 

 
  



  –            مديريأأأأأأة وشأأأأأأحة   –              منطقأأأأأأة الصأأأأأأافية                           بقصف منزل محمد محسن العزي

           محافظة حجة

     2019       فبراير     24     األحد 

 

      d /LCRDye j Z e x w l v u
 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
4 

 فاصيل الواقعة:ت

للتحاال  للعاديد   "د ون"شنت طائرة بدون طياا  
 24غا تين جييتين عند ظهيرة ييم لألحاد للويلقا  

م علاام زناالم للواايلطن زحوااد زحعاان 2019قبرلياار 
زديرياة وشاحة  –للدل  للكائن قي زنطقة للصاقية 

( زاادييين 2زحاقظااة ح،ااةف ت اا رق عاان زقتاا    –
تحدهم صاحب للونلم وللضحايا للقتلم هم: زحواد 

عازااًف  27لاي للويياد عازاًف تحود ع 55زحعن للدل  
كوا دزرق إحدى للغا تين غرقتين زبنية زان للطاين للتابداة للونالم للوعاتهدنف كايات تقطنا  

 .( يعاء ي،يل بأع،يبة4( تط ام و 6تقرلد   10عائلة قيلزها 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

يران التحالف عاماً، أحد الناجين من األسرة التي استهدف ط 30قاسم محمد محسن العزي، 
 :السعودي منزلهم قابلناه وقال لنا

لأل ارة ا جويداً علم زائادة طداام للغادلءف بدد تن جاء وللد  زن للعيق قي بدلية للظهيرة لجتودن
وق،أة زا شدريا إال بغا ة جيية عندزا وقدت جيل  زنللنا تصبنا بالذعر ول ت ع صرلخ إخايلييف  فكازلة

لونلم يبحث عن زكاان يتتباف قيا  وكنات ت ااعد تباي قاي يقا  تركنا طدام للغدلء وخرجنا زن ل
زتار زان  15تخيتي أليهم قي عور للط يلةف كاييل زذعي ين ويقلناهم إلم كه  صغير علم بداد 

للونلمف تبي عاد يت قد للونلم وخليه زن ت  شتص زن لأل رة وكان زد  شتص زان جيرليناا هار  
ندزا ذهاب لت قاد خلاي للونالم زان ت  شاتص عااودق إلينا و اعديا قي يق  لأل رة زن للونلم وع

طائرة بدون طيا  للقص  بغا ة ثايية ل تهدقت غرقتين تابدة لونللنا دزرتا بالكاز  وت  رق عان 
 .عازاً وجا يا للذ  شا ك زدنا قي لإليقاذ تحود علي للوييد 55 حي  تبي زحود زحعن للدل  

 :هد عيان، قالعاماً، شا 20هائل محمد شتيوي، يبلغ من العمر 

صباحاً ويحن يعوع صيق تحلي  طائرة بدون طيا  وقاي بداا لألوقااق كايات  9:00زنذ للعاعة للا
تأتي طائرة حربية تعايدها كايتا تحيزان بكثاقة قي تجيلء للونطقة تيا شدرق بقل  وكنت تحاد  

 .................................................... 
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ي عي لواذل يحل  للطيرلن قي تجيلء زنطقتنا وذهبت ل الحاة ت نانا وعناد عايدتي عناد للظهيارة 
وم طدام للغدلء زع ت رتي قيجئت بغا ة جيية للت ت خل ي قرتيت لألدخنة وللغبا  ترت ع زان لتنا

زنلم زحود للدل  زشيت عدة خطيلق بات،اه للونلم للوعتهدن قعودت زدااودة تحليا  طاائرة 
بدون طيا  وتيضاً للطائرة للحربية علم زا تعتقد تعاقتني زن لليصيم إلم للوكان للوعتهدنف بدد 

( زادييين زلقات 2 جيلء للونطقاة وصالت إلام للونالم شااهدق ص   اعة غاد  للطيرلن تزضي ي
للغا ة للثايية تجعادهمف للضحايا هم صاحب للونلم وشتص زن تبناء للونطقة شا ك زد  قي يق  

 عائلت  زن زنلل  بدد وقي  للغا ة لألولمف لل،ريوة زروعة.

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   القتلى

     الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
 

 1 تدمير

  تضرر
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

للوركل للقايييي لطلع علم لليلقدة وتجرى تحقيقاق زيدليية لودرقة للونطقة للتي تم ل تهدلقها 
وال تيجاد ت  تهادلن  زنالم زادييووجديا تن للونطقة زديياة وتن للوكاان للوعاتهدن عباا ة عان 

ععكرية قي تلك للونطقة لألزر للذ  ييكد تن زا قازت ب  قايلق للتحاال  هاي ل اتهدلن زتدواد 
يين وللونشآق للوديية وهي جرلئم يداقب عليها للقايين للدوليف وخرقاً للوبادئ وللقيم للتي للودي

تجودت عليها للو،توداق للوتحضرة. وز،رد ل اتورل  للعاديدية وتحال هاا قاي قتا  ول اتهدلن 
لألط ام وللنعاء وللوادييين زاا هاي إال جريواة بشادة تضاان إلام لل،ارلئم للتاي  زاا فلم للتحاال  

د  يرتكبها تزام زرتى وزعوع للو،توع للدولي للاذ  زاا فلم صاازتاً إفلء هاذه لل،ارلئم للتاي للعدي
يندى لها جبين لإليعايية وللتي  تشك  قي للوعتقب  للقريب عقبة تزام تكات  للو،توع للادولي 
ودقاع  عن للحقيق وللحرياق ب   تكين هذه لل،رلئم  يلب  دولية قي للددولن علام للو،تودااق 

 دوم.ولل

 

 توصيات المركز:

  للوركل للقايييي للحقيق وللتنوية يدعي جويع زنظواق للو،توع للوديي وللونظواق للدولية
وخصيصاً زنظواق لألزم للوتحدة إلم تحو  زعئيلياتها لألخالقية ولإليعايية ت،اه زا 

 يرتكب  طيرلن للتحال  للعديد  زن جرلئم بح  للبشرية و لإليعايية جودا.
 ي لألزم للوتحدة وز،لس لألزن إلم للح اظ علم زا تبقم زن  ودتها و رعة كوا يدع

للدو  علم وق  للحرب ووق  يلي  للدم لليوني وللحد زن ل تكاب لل،رلئم بح  تط ام 
 ويعاء لليون.

  ويدعي إلم  رعة إ  ام ل،ان تحقي  دولية للتحقي  قي هذه لل،ريوة وغيرها وتقديم
 للدولي.زرتكبيها للقضاء 
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

يي   للدور للني  لال ااااااااام م
 لاليتهاك

للونطقة/ 
زكان  للوحاقظة للوديرية

 تا يخ لليلقدة لليلقدة

 2019قبرلير  24 للصاقية ح،ة وشحة قتي  55 ذكر زحود زحعن يحيم للدل  1 

 2019قبرلير  24 للصاقية ح،ة وشحة قتي  27 ذكر تحود علي زحود للوييد 2

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

يي   ل م صاحب للونشأة م
يي   للددد للونشأة

 للضر 
للونطقة/ 
 تا يخ لليلقدة زكان لليلقدة للوحاقظة للوديرية

 2019قبرلير  24 للصاقية ح،ة وشحة تدزير 1 زنلم زحود زحعن يحيم للدل  1

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
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