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 فاصيل الواقعة:ت

شننا طيرانطا طيبن ل يحابفيا طيونن غار  فوي  غ   
ع   ند طيوننننف  10فجن  غم طألو  فء طيمغطفق  4:30ع

مد 2019ط ن ل  فن لنال طيمغط اح لب تد م طسنننا
يد مل طي فحا  بل  طيجنطش طي نننن ل   –صننننفيق طي

 في فصنننم  صنننن فء  لدلن طي فوي  –لد ن   طيثغوي 
لدنااا  (2طيجغ   طيجاء طي ن ل لا طيمنال و نحن )

ي نن       لا  اا طألنيننف   فخنط تمنن جنوح  ننف
( عفم  وصتنه ح عبد 30ح  باى لبمد صفيق طييد مل ) وطيمصف فا لمف يى طيموا فى   و س ففتمف

طيمنال وعمفوي سنن نا  لجفووي ( عفم  كمف أضنننا طي فوي  وننافوي   غا يصننفح  27طيبماد   ال )
 ل غن  لا أو     غط ق  وطياوب  فل  نو ع س فا طيبل.

 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

المنزل المستهدف بالغارة الجوية كان متواجداً عامًا، صاحب  60–محمد صالح القديمي 
 بأعجوبة، قابلناه وتحدث إلينا قائالً:نجى لحظة القصف 

نف و د نيحن  عفححال وعفحالا أ نفحل  يى لنال أحد أ فو ل وأنف أ غم  انلا  لنايالث  أ فم لنذ ث"
 غم طألو  فء فجن وفغ ئن  بل    صنننن فء حاى  ا  طناتفحنف لا طيانلا   و يان أنف و  ب أ نفحل

  كنن نفحمفً فل طيبدووم طي ن ل وويدر  باى وصنننتنر عبد عندلف لدلن لنايل في فوي طيجغ   
لا طي نف  طيال كنن  طآلخنفل طيبدووم طي نننن ل   ذفانل طي فوي  يى طيجفن   ف نفحمااكفنطيبماد 

ضن عحى طيفغو  أنفحمفً فات صبفحل طيف ي  أفيد وعال نت طي فوع وكفنن  نبغدور وخن ن اخذا ل
طيمنال  ث  سنننم ن صننننط  ط نل  باى  لألاطألاخن  وطي فزطا طيال ناجن عا طي فوي  د كثفف  

 اا أنيف  لنع  ياتمف و د تمف عفييفا   كنن أول لا ا اثفا إلنيفذلمفولمف  ونننوصنننتنر 
طيال عحى  ود صتنر عبد طيبماد ث   فء ألفيل طيبل وسفعدونل  طيخنسفن طيمنال   دأا فل وفع 

لحظة وقوع الغارة الجوية على الحي توثيق 
  السكني
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http://www.twitter.com/LCRDye
http://www.facebook.com/lcrdyemen


     2019      ابريل     10        األربعاء               العاصمة صنعاء   –              مديرية الثورة  –                 حي الجراف الشرقي                              بقصف منزل/ محمد صالح القديمي

 

 
     d /LCRDye j Z e x w l v u 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
5 

وي   من   تدم طيجاء طي ن ل لنايلطيموننا ننفى    ف  يىفل وفع طينكفم عا طيمصننف اا و   طسنن ففتم
 ."يبنفحهعحى   ااده سغى عدي أعغطم و د طنفين كثانطً لا طيمفل 

المنزل قابلناه ، أحد المصابين في الغارة الجوية على عاماً  27 –عبد الحميد أحمد جعيل 
 أفادنا بقوله:أثناء إسعافه إلى المستشفى 

سفعدلملنايت   لاكنن نفحمفً أنف  وط ا خفيل  باى لبمد فل طيبدووم طي ن ل "  انلامه   فوكنن ط
 فيبدووم وسننن   و د طنفجنا وعند فجن  غم طألو  فء ونبا نفحماا لف شننن نا  ا  فيضنننن   طيجغ   

  ا طسنناراع وصننا  حل طيحبافا طيم يم  طيال شننفلد تف  يم عانل  طيال كنف فاتف نفحماا طي نف 
ن عا طي فوي كفاا  خنينل كنن أ ن   طيحبافا طيال سنننيففوي فاتف طيبافي ففي فزطا طيال طنب ث

ساراع أا طنتب لا ل  سيا طيمنال عحى  دلفر وا ط سفن  لا  سيغط خن ضفف   يى  فنل ولنفك  
خن عفييفً  اا خنسفن  لا طيويا    نضن ي ابغ    نطء طألاخن  وطي فزطا ط ا خفيل فل طيجفن  طآل

يخنسنننفن  عنل وأخن غنل طيال ناجن عا طي فوي يب ب طيغ ن ث  طفين وعحى  افم طأللفيل  نفع ط
 . "لا  انتف وطس ففل  يى طيموا فى

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
  

  1 تدمير

 1 1 تضرر
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

طيمنري  طيال    طسنناتدطفتف  بيايفا لادطنا  يم نف   طيمنكا طييفنغنل ط حع عحى طيغط    وأ نى
لنال لدنل  يع وسننن  حل ل نوش لدنا  وأا طيم فا طيموننناتدش عبفوي عا ا طيمنري  أوو دنف 

وا  غ د أر ألدطش عو ن   فل  حل طيمنري    فزاحفله  فيو فا طيمدنااا وس   طي فصم  صن فء
ا لغ طسنناتدطش لا مد يحمدنااا وطيمن ننلا طيمدنا  طأللن طيذر   كد أا لف  فلن  ه  غطا طيابفي

  ف   عحاتف طييفنغا طيدويل  وخن فً يحمبفائ وطييا  طيال أ م ن عحاتف طيمجام فا ولل  نطح  
وفء وطيمدنااا لف  ولجناطيمابضني.  ساتدطش طأل ففل وطين و غا   و بفيفتف فل  ال وط سامنطو طي ط

ولومع أى ن  بتف ألفم لن  طيابفيا طيو غارال  لف زطل لغ  ا  ن م        ضفش  يى طيجنطح  طي
طيمجامع طيدويل طيذر لف زطل صفلافً  زطء لذه طيجنطح  طيال  ندى يتف  باا طإلنوفنا  وطيال سا  ل 
سا غا  وايبل طيين   عيب  ألفم   ف ا طيمجامع طيدويل واففعه عا طيبيغي وطيبن فا  ل  فل طيم

 ي دوطا عحى طيمجام فا وطيدول.لذه طيجنطح  سغط ق اويا  فل ط

 

 توصيات المركز:

   طيمنكا طييفنغنل يحبيغي وطيانما   دعغ  ماع لنامفا طيمجامع طيمدنل وطيمنامفا طيدويا
وخصغصفً لنامفا طألل  طيمابدي  يى  بمل لوئغياف تف طألخال ا  وطإلنوفنا   جفه لف  ن  به 

  انطا طيابفيا طيو غار لا  نطح   بق طيب ن   و طإلنوفنا   م ف.
 طأللا  يى طيبففظ عحى لف  بيى لا سم اتف وسنع  طي مل عحى  كمف  دعغ طألل  طيمابدي ولجحس

 و ا طيبنب وو ا نا ا طيدم طيامنل وطيبد لا طو  فب طيجنطح   بق أ ففل ونوفء طياما.
  و دعغ  يى سنع   وسفل يجفا  بياق اويا  يحابياق فل لذه طيجن م  و انلف و يد   لن  باتف

 يحيضفء طيدويل.
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 (.1ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نغع  طي من طينغع طاسننننننننن  م
 طاناتفك

طيمنري ح 
  فو خ طيغط    ل فا طيغط    طيمد ن  

 2019 ط ن ل 10 حل طيجنطش طي ن ل طيثغوي  ن ق 30 ذكن  باى لبمد صفيق طييد مل 1

 2019 ط ن ل 10 حل طيجنطش طي ن ل طيثغوي  ن ق 27 ذكن   العبد طيبماد أحمد أحوا  2

 

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نغع  طس  صفح  طيمن يي م
 طيمن يي

نغع 
 طيضنو

طيمنري ح 
  فو خ طيغط    ل فا طيغط    طيمد ن  

 2019 ط ن ل 10 حل طيجنطش طي ن ل طيثغوي  دلان لنال لبمد صفيق حوا طييد مل 1

 2019 ط ن ل 10 حل طيجنطش طي ن ل طيثغوي  ضنو لنال عبد طهلل لبمد طيبجنر 2

 2019 ط ن ل 10 حل طيجنطش طي ن ل طيثغوي  ضنو سافوي لبمد صفيق حوا طييد مل 3
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 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
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