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 ملخص الواقعة:

م على 2019فبراير  24أوقعت غارة جوية شنها طيران التحالف السعودي ظهيرة يوم األحد الموافق 
محافظةة صةنعا ث ثةثةة  –مديريةة ههة   –منزل المواطن/ صالح محمد الطوقي بمنطقةة قطبةين 

 ث كما حولت الغارة منزله إلى ركام.مدهيين قتلى امرأتين وطفلة وجرح مدهي كهةً

 فاصيل الواقعة:ت

سةةقطت طةةاحرة حربيةةة للتحةةالف السةةعودي قنبلةةة أ
فبرايةةر  24جويةةة عنةةد ظهيةةرة يةةوم األحةةد الموافةةق 

م علةةى منةةزل صةةالح محمةةد الطةةوقي ال ةةاحن 2019
محافظةة صةنعا ث  -مديريةة ههة  -بمنطقة قطبةين

وأسفرت عن رحيل امرأتين دمرت الغارة المنزل كلياً 
وطفلة أسماحهن: األم/ سميرة محمد أحمةد الطةوقي 

 20عاماًث وبناتهةا وحةحى محمةد صةالح الطةوقي  40
عاماًث ل  يعثر األهالي سوى على أشةحهن في جريمةة بعةعة  15عاماًث وصفوة محمد صالح الطوقي 

 .عاماً 45لغ من العمر تهز الضمير اإلهساهيث كما جرح أب األسرة صالح محمد الطوقي البا

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عاماً، ناجي من الغارة الجوية التي استهدفت منزلهم قابلناه  25سالل صالح الطوقي، 
 :وتحدث إلينا قائالً

كنت في طريق عودتي إلةى منزلنةا بعةد أن تهبةت للتسةوأ مةن أحةد محةةت األغنيةة بالمنطقةة 
لطاحرات الحربية في األجوا  أثنةا  مةا كنةت علةى بعةد هلةف كيلةو المجاورة وكنت اسمع تحليق ا

دما تقريباً من المنزل فوجئت بسماع صفير غارة جوية منطلقة ث  دوت أمامي أصبت بالةنهول عنة
ل  ينقعع الغبار والةداان إ  بعةد برهةة مةن  ثكاهت عنيفة للغايةشاهدت الغارة تستهدف منزلناث 
بح اطة ًث قلقت على حياة والةداي وشةقيقاتي الةنين كةاهوا فةي الوقت رأيت منزلنا عقب تلك أص

منزلنا باهتظار عودتي من التسوأ وشرا  ملاريف البيةت وتنةاول طعةام الغةدا  سةوياًث رأيةت النةا  
يتجارون إلى المنزل وأها رغ  إصابتي باههيةار هفسةي ركضةت إلةى المنةزل لتفقةد أسةرتي اههةارت 

والدتي وأاواتي قد جمعها األهالي من هنا وهناك وبين الركةام أعلابي أكثر عندما وجدت أشة  

 يقوطلا لزنم فادهتسا نم دهشم

mailto:info@lcrdye.org
https://lcrdye.tumblr.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.youtube.com/lcrdye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://t.me/LCRDye
http://www.twitter.com/LCRDye
http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.lcrdye.org/


  –           مديريةةةةةةةةةة نهةةةةةةةةةم   –            منطقةةةةةةةةةة قطبةةةةةةةةةين                            بقصف منزل صالح محمد الطوقي

             محافظة صنعاء

     2019       فبراير     24     األحد 

 

      d /LCRDye j Z e x w l v u
 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
5 

مةن رووسةهن  أشة  صةغيرة تبقةتووحعوها على بطاهية تعرفت على والدتي وأاواتي من اةل 
رأيت معهداً بععاً أبي كان ملاباً وفي غيبوبة تهبت لرفقته وإسعافه إلى المعفى أسفرت الغةارة 

عامةاًث  20حةحى وعاماًث وأاواتي  40ي سميرة محمد الطوقي ( أشخاص من أسرتي والدت3عن رحيل )
 .عاماًث وتدمير منزلنا بال امل 15صفوة و

 عاماً، شاهد عيان وجار األسرة المنكوبة قابلناه وقال لنا: 35مطيع محمد صالح الطوقي، 
وقعت الغارة الجوية علةى منةزل صةالح محمةد الطةوقي عنةد وقةت الظهيةرة أمةام عينةي ارتجةت 
المنطقة من عنف الغارة الجوية بعد اهقعاع الغبار واألتربة شاهدت المنزل المستهدف الم ون مةن 
طابقين قد سوته الغارة باألرض اهدهعت لما رأيت تلك تحركت إلى المنزل رغ  أهني كنةت أسةمع 

إلى  تحليق الطاحرات الحربية  زال مستمراً في األجوا  بعد مضي ربع ساعة من وقوع الغارة وصلت
المنزل المستهدف وقفت على أطةله فرأيت أشة  متناثرة وصةاحب المنةزل هنةاك قنفتةه الغةارة 

 أشةخاص على بعد امسة أمتار كان جريحاً هرعت إليه وحملته بعيداً عن م ان منزله ث  جةا  عةدة
ثةثةة حةحايا في البحث عن جثث الضحايا وجدهاها أشةة  ل منقنون من س ان المنطقة وشاركوهي

 .الضحايا ه  أسرة مدهيةه  زوجة صاحب المنزل وابنتيهث المعاهد وجدهاها مؤلمة 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 3  2 1 القتلى

 1 1   الجرحى

 
 المنشآت المدنية:

 
 

 1 تدمير
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

المركز القاهوهي اطلع على الواقعة وأجرى تحقيقات ميداهية لمعرفة المنطقة التي ت  استهدافها 
منزل مدهي تقطنه أسرة مدهيةة أغلةب ووجدها أن المنطقة مدهية وأن الم ان المستهدف عبارة عن 

امةت و  توجد أي أهداف عس رية في تلك المنطقة األمر الني يؤكد أن مةا ق أفرادها أطفال وهسا 
به قوات التحالف هو استهداف متعمد للمدهيين والمنعآت المدهيةة وهةي جةراح  يعاقةب عليهةا 
القاهون الدوليث وارقاً للمبادئ والقي  التي أجمعت عليها المجتمعات المتحضرة. ومجةرد اسةتمرار 

ضةاف السعودية وتحالفها في قتل واستهداف األطفال والنسا  والمدهيين ما هو إ  جريمة بععة ت
إلى الجراح  التي  ما زال التحالف السعودي يرت بها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الني ما زال 
صامتاً إزا  هنه الجراح  التي يندى لها جبين اإلهساهية والتي ستع ل في المستقبل القريب عقبةة 

  سةوابق دوليةة أمام ت اتف المجتمع الدولي ودفاعه عن الحقوأ والحريات بل ست ون هنه الجةراح
 في العدوان على المجتمعات والدول.

 

 توصيات المركز:

  المركز القاهوهي للحقوأ والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدهي والمنظمات الدولية
والوصاً منظمات األم  المتحدة إلى تحمل مسئولياتها األاةقية واإلهساهية تجاه ما 

 السعودي من جراح  بحق البعرية و اإلهساهية جمعا.يرت به طيران التحالف 
  كما يدعو األم  المتحدة ومجلس األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتها وسرعة

العمل على وقف الحرب ووقف هزيف الدم اليمني والحد من ارت اب الجراح  بحق أطفال 
 وهسا  اليمن.

  في هنه الجريمة وغيرها وتقدي  ويدعو إلى سرعة إرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق
 مرت بيها للقضا  الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

هوع  العمر النوع ا سةةةةةةةةة  م
 ا هتهاك

المنطقة/ 
م ان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019فبراير  24 قطبين صنعا  هه   قتيلة 40 أهثى الطوقيسميرة محمد أحمد  1 

 2019فبراير  24 قطبين صنعا  هه   قتيلة 20 أهثى وححى صالح محمد الطوقي 2

 2019فبراير  24 قطبين صنعا  هه   قتيلة 15 طفلة صفوة صالح محمد الطوقي 3

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

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

هوع  العمر النوع ا سةةةةةةةةة  م
 ا هتهاك

المنطقة/ 
م ان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019فبراير  24 قطبين صنعا  هه   جريح 45 تكر صالح محمد صالح الطوقي 1 
 

  

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

هوع  اس  صاحب المنعأة م
هوع  العدد المنعأة

 الضرر
المنطقة/ 
 تاريخ الواقعة م ان الواقعة المحافظة المديرية

 2019فبراير  24 قطبين صنعا  هه   تدمير 1 منزل صالح محمد صالح الطوقي 1

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
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