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 فاصيل الواقعة:ت

شن  لطيرال  لطراي  طحرلط  لطدوال  لطعندي غ رل   
جيين  ندنو لطعنننلنن  لطيلرنو   اا ييا لورنو لط يل   

لط يل      2020ييطري    12 ياننل مداط  لسنننحاننو  
  لطكشننن ننلف  مر نو معننندنو مكا  لطقنلف  ي اين   

مرنل ةن     –منوياين  اشنننرن    –مدي ن  يرنا لط يرن  
ركن    ما  لطانل   لط داط اسنننيألنض ينلو ل ا ن   ط  

( منونرر  لماتألر  9يعنننب  يدنلفنض م  قبنت اقحانا  
لطحدا  ناى ميمح ألب ا طيات    إروله  معنند  اسننبد  ت الط لتحايا تشننينه  ير  لطا لا أل 

مع  ترنو لو انلط لطكارى   نو انرنض األ  إسننندنل نض    ( منونرر   اار  المات3االطنوألنض   نل ت نننرن   
 رك .  ي ويدنبس إطى معحشاى ي ر  لط صلير  

اإنيم  طحيثر  لطرل ث      لنح ت يلرث لط ا ا لط لنين  إطى مقل  لطال   لطكيي  ض    اي  ر يق 
ررنث ي ع لط داط لط عنننحانو     مدي ن   يارن   
انلفر  مداا   يقثل حال لطعننقلنر  األبدو  ت لطبدو 
ن  تغ مدل   تا تن لط نعننقاي   اقادل ناى ت يط  
لط داط لط عنننحانو   نل  الضنننرنلح منو  لطيرشنننرن  
لط عننح ا  طحرلط  لطدوال  لطعنندي غ السننحاول ض 

لآلمد     معل دال    ونر  لطر در لطدلفي  الوسا لط 
يلوتص سنقل  لطاي   ط  ألب  لطال   سني  جان م  ا

لطضنرليل  ايرعن  إ ل   ترو مييس لو الط الطدعنلن 
( تشننناا ا لنيل    ر ا  سننندل ألا  طبدلفض  7تقل ب لطضنننرليل ي   لط داط ط  ي ا ناى يدلنو سننني   
لطذغ يااضنض لطحرلط  ناى لطر   الندولا   لن الطعنق   رض  إ  ا    ت  اا  لطراب الطرصنل  لط 

 ت بح م  لطصد  طألسا  لطر در  ت  ألبد  معقدلح طال. سبت لطوتت

 أنقاض المنزل المستهدف بالغارة الجوية 

 الخريطة الطبوغرافية للمكان المستهدف 
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تثدلن أليثر دل طاومل  لطذغ نلط لط داط لط عنحاو  نثانل ناى شنةليل مدونر  ط دبا  جيي   ل   لهالح 
طح  ق دل يحيثر ال ألدي   طادرنل  ي   ترو لطانلن  ل

( تمايقرن   MK82إطى لط دنلينت لطنذ رن  م  ني   
يننلطارا  األا    يننلانننو  500لطصننندع اميجانن    )– 

(  راي جالا  الطح  يعنننح نومانل لطحرنلط  277 
لطعنندي غ يلسننح ال     قصنناض لطكيغ طا ونرر   

لطدنويو    تاانا  لونرنل  لط نونرن م حا  امدنللطا  ا
لطح  سن    رال الف  م  لط كلل  لطبشناي  لط اان   

هنذو لط دنلينت لطاحنل ن   اناى لطار  ي  جالن  لط نونر
لط نلنين  طار ين الطحد رن   م  مدنلشننننو  لط ا ا 

امدنض لطدنوينو م  لط دة نل  لطر يقرن  الينعنننلنرن  امينلطبحنض طا كح ع لطنواط  ط رنلمنض ي عننن اطرنلألنض  
ا ل  لوسنار  لطح  ألاا   ناى لوقت لطضنا  ناى لطواط لط صندد  طحاا لط دليت لطاحل   يي ل   ن 

يال ألرلط  لطدوال  لطعننندي غ يشنننقت ناد  ا لضنننح السنننح ال  هذل لطحرلط     قحت لويايلن م  
لطشننندن  لطر د   اطق  ط  نكنو ت ل   نننلررن  تا ضننن نلفا ررن  ألب نا طنو  لط كح ع لطنواط  تا لوم   

ي  هذل لطحرلط  م  رذ  لط  اق  لطداير  لطعندي ي  لطح  أل قلما يلط حرو  لطح  طألسن  لطشنويو  
لسنننح ال   حا  اإ نننلي  لو الط ا لنا لطدحرك   الط ل ننن  ي  2019طاذل لطدلا  لطعنننديي     لطدل   قلف 

ينل ألقنلب تيشنننع لطكالف  اإقنولمنض ناى ل ألقنلب هنذو لط كا   لط اانن  ير  ننلفان   لطحرنلط  لطدنوالن   
 مكا  لطح  ترابال ت ال هل م  شاير  لو الط.

   ن طار ين الطحد ر  م  تيط لنح لط يلرثض لط رولن  إطى معاح لطكاي   لط ااتجا  لط ا ا لط لنين   
م ليي  مرولنر  مع شنناي  نرل  اتقل ب لوسننا  لط دقيي     "مقل  لطال   لطكيي  ناى مداط مكا "

 ام  نكى م  لطال ل  ا لنا تي   تقيلط شاي  لطدرل  الطدلجر  م  لطال   لطكيي  ناى لطدري لطحلط : 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عاماً، شاهد عيان وأحد األهالي الذين هرعوا عقب مشاهدتهم للغارة    40  –صادق عصب القطيب  
 في اإلنقاذ، قابلناه وقال لنا:   للمشاركةوية على منزل مجلي جال 

لطذغ ييت ناى مداط مكا  ا ك   سن دا  نارا قدبا  جيي  الناكل  ندر  ل أل    دا    مداط   "
أل  و   طض مداطدل  تتاجا  تسن  م  لطدل ذ   اتيا ت تد  اربل   ثر  ياألاع م  مداط نلف  مكا   

  MK82صورة لشظايا القنبلة الجوية من نوع 
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اندومل  سل د  لط داط قا لح جولح ناى مصرا    ت  لطال   لطكيي  ضايا مداطا     با يلطاا  اتاجا
 لنيل  ألايرال شننبض تطبعنن  مرحاق   ا   تيحض ت ننبح   لملح اشننلهو  تجعننل لح م اق   لقحايا م  مداط

لطح  ط  يبلط لوهلط  يحرار ال   نني  ألرار  لطيلفا  لطراير      ألاا لوثدلن  سنن دا ا   ياألوانال
نل ن    دا  مكا  اتسنا  تترض   ادلك مل يو دا  إطى لط ضن  طحا و رلط امصنرا تسنا  نلف   

لطذي  ا نايل إطى ت يط لط داط لط عنحاو   شنلهو   لجد  ام سنل  ألاين   م  تالفت لط عنحكربر 
اجوألض   ايح  ضنردلح قذ حض لطال   ناى يدو محاي  م  مداطا    ذا ناال ندو ا نيط  ق ا تافح ي ت

  سننن ددل تنر  لمات  م  ررلحناى قرو لطررل  ا دا ام  مد  م  لط عنننحكربر  نبرث ن   ف يالط  
تا لطيانت لطاضنننرع لاجن  ننل ننن  مكا  ت نننربنا  اه   لطحنض ندانل اتتاجدنلو  ير  لطا نلا اق دنل ين ل
ت الطال  لسنح ايدل    لطبرث رلط   لنا ألعن ط ن  إف تنال إ نليحال  م  ار  يلطياضنيل التحدلن ا

النحشنلط جثث اتشنين لطضنرليل اتثدلن ج دال    ت رلص ت نبا يديي  يقلن النارل  نصنب   ا اا  
 ع تشنننين مل ألب ى م  تجعنننل  لطضنننرليل رحى رااب لطشننن س  ترا   ن ار  لطبرث ا  ع لطا لا اج

لوسننناألر  قحاحا  لطانل   لطكيين  الط صنننلير  ثيثن      أل  ن اا  ناى ت حنل  لط عننندار  إطى  
إطى معننحشنناى نبس ي ويد      اترو لط صننلير  ط يي   إ ننليحض أل  ن اضلطيرو  لطصننرر  يلط دي  

 ."رك 

عاماً، من أقرباء الضحايا وناجي من الغارة الجوية،   25يبلغ من العمر    –حميد علي مسعد مجلي  
 قابلناه وقال لنا: 

قبت لطةارا   دا قو تألرا إطى لط داط طايل   تتيلأل  لاجح  نلف  مكا  اتترض نل ننن  مكا   "
اننو  إطى مداط  لطنذغ ي ع ناى م اين  م  مداطا  ي اين  لطكشننن  ايدنو ألدنلاط   دنلا لطانولن مع  

ألالج   يلطال   لطكيي  تاجا م  مداط  وشنلهو مقل  اقينال  اتيا لطابل  ات تد  لطال     تسناأل 
ألاألاع م  مداط تنعنلي  نلف  مكا  اتترض هانيل لطدلص نري لط داط اتنل م  ضن دا   ي ناا ناى  
ت يط لط داط  ل  لط شناو  نل ملح ط    لا لتحايا ي شنين لطضنرليل ايدضنال ألدلثا      ت لألكلو  

ثدل ن  نلجر    تاجدل تتح  ني   نا  معننندو لاج  نل ننن  ااطروهل قدل  نل ننن  لطذغ ط   ير
تمل لطب ر   يحدو  يردض لواط اتتاجدل رللغ مر و معندو  لقولح طينرض األ  إسندل ا  إطى لط عنحشناى  

لماتألر  الطب رن  ت انلط  تشننن نل   (  9ن   ررنت   لطانل   لطكيين     نو قحاحا  لطانل   لطكيين  طحعننناا
ات الطال  لم    –شنن ر ح    –ل   لطال   تسننا  نلف  لط قين  م  لاجحض نيلط نا  معنندو  ررث تي
سنننديل   الرحنلطا لطانل   لطكيي  يالن   ااحر  م  يدل  نل ننن    3سنننديل  امر نو نلف    5نلف   

سنديل   اي ر  لطضنرليل لطح  قحاحا  لطال   ه  تتي  نلف    4سنديل   اسنقي     2مكا  ه :  ن ي   
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( التاي   لط كا   ماان   3نلملح  اجاح    60لط عد  ج د  نبولهلل لطذغ يدلها ن اهل  مكا  االطوألا   
اتنل     هيط أللا ررث ط  أل ا سنلن  م  لطح لف  يلطضنرليل اه     تأل  لطصنر  الآل  شنلهوألا   
اه  تشنين م اق   رايل قحيح ي دبا  تمايقر   حل   تسن يحال  لفا  طحرلط  لطدوال  لطعندي غ ناى  

 ."   ا لح انوانلحمداطا

 

 :أدانات محلية ودولية

 المحلي:  على المستوى 

  ياألقبال   لطح   لطكالف    ل        لطحر ر   يعان    ميلطب   لطكاي    لينعل    ر ين  الل    ل لنا -
       أل د   لطحرلط    اط  إ   ندال   ل    يرل        لطيلل    . اقلطا2015  لطدلا   مدذ   لطحرلط    ألرلط  
  امدة لألال   لط حرو   طألم   لينعلن   طاض را   لضح  اررلب    ا   ت      الو الط  لطدعلن  قحت

  لوم    ي    ف  ئدلنال  لطكالف   ألاا  ألاألق   لطحرلط    اط  ت   لطبرل   ات و  .لطر    إطى  امبديثال
  لطشد    ر       الفنحال ل   يلطكالف   مقحاث   اررا  ن ولح  لطيا   ألاض   اهرئلألال  لط حرو 
 .لطر د 

  هذو   ن   لطقلما   الطكدلفر   لط لنينر   لط ع اطر   لطحرلط    اط  لينعل    ر ين  الل    ار اا -
  الطر يقر    لينعلنر   امع اطرلألال  ييلجبال  لط رلا  إطى  لينعلنر   لط دة ل    لنر   لطكاي   
 . ام و لألض لطر د  لطشد  ير  لط األقب  لطكالف  ا ت لطكاي   هذو ألكلو  الط لنينر 

  لح   لطح   لط كا    هذو   يرلنال ت       م  و   لطكاي  ي رل ة  رك     ط رار ل   لطعاي   ت لنا    ل -
  اشر    موياي       ميل    مداط  لطحرلط    رال   لسحاول    جالن  الطدعلن  لو الط  ضررحال
 .لطواطر  الط يلنر  الط يلثر  لونال  طقت  ل خ  لنحالك
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 على المستوى الدولي:  

 :(1) اليمن في المتحدة لألمم اإلنسانية الشؤون منسقمكتب 

  لطكيي    لطال    ل   إطى  ألشرا  لط رول    م   لواطر   لطح ل يا "  ل   لطر         لفنعلنر   لطش ا   قلطا مدع  
  نبس   معحشاى  إطى  ن اا ل   أل   تتايل   الماتألل    اي   ل ر     ل  الماتألر    ت الط  سبد   قحاا
 .يرل  ا   "لطديج طحا  

  قحت"  لسننح ال  م  لسننحااليال لطكاي   اتنايا ن   جالنوغ  طرا  لينعننلنر   لطشنن ا  ات لنا مدعنن  
 ."لطيلاط  ناى لطدل  إ ين اق  ترل ل  يرد ل  19- ي رو جلفر  اس  لط ونرر 

 :Oxfam in Yemen  (2)منظمة أوكسفام في اليمن 

  لطح   لطكيي  لطال    يشنو   ألُوي      مدشني  ناى  نارحال لطاسن ر  يارعنبيك قلطا لط دة   ي نال
  مونرر   10 يررل   تا   الطح  لمس   ييا  لطر    شنن لط رك    مرل ة      لطحرلط    لفال   شنندحال
 .ت الط 4 يردا 

 :Save the Children  (3 )الطفولة منظمة إنقاذ 

  مقين   نلفا   م حت ن   لط رار  لطعنايل  م   لطيل    لطح ل يا  م  يلط ا   قلطا لط دة   ي نال ألشندا
  سنننلي   اقا      لطر     رك   مرل ة      جيي  رل          ت الط ت يد   يردا     ت ال  نشنننا  م 

 (.ييطري 12 لورو  م  ييا

 :لطر      لطيايط  إن ل  ط دة   لط ياغ لط ويا   جييرا  إ ال ررض اقلط

 ير   م   ا نل .  لون نلل  ألرنا  م   يُكاا   هنلمنوي   ت انلط  ن    الينل   سننن نل   ر حنل  مااّ   وما  إننض"
ل لطواط    رض  أليلجض لطذغ  لطيقا      طا  ي أل .  الرو   نلفا  م   ت الط  ت يد   لطريا لط حاى   لن الضنننح
 ما .  لطح ييت ان ص   ي انل  رااص  يعنب   طأل الط لطصنرر   لطانلي   تومل       يلط لف   81 يدعنب 
 .سديل  ت س مدذ لط عح ا لطصال  ا    لطر دري  لو الط يحر ت تتا  

 
 https://news.un.org/en/story/2020/07/1068301  لي  لطبرل :    (1 

 //:www.facebook.com/OxfaminYemen/posts/4100306286800678httpsلطالي :  (2 

 yemen-hajjah-airstrike-response-https://www.savethechildren.net/news/statementلطالي :    (3 
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 الواقعة:نتائج 

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 9  2 7 القتلى 

 3  1 2 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
 

   

    1 تدمير 

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

لط دي   لطح  أل  لسننحاول ال ألر ر ل  مرولنر  ط دا      لط ا ا لط لنين  ل اع ناى لطيلقد  اتجا 
ي ع     ألعنقدض تسناألل  مونرحل   مداط  مونر  ات  لط قل  لط عنحاو  نبل   ن    لط دي   تااجونل 

اف أليجو     يار  انلفر  مداا   يقثل حال لطعنقلنر يرا لط ير  اه  مدي     دي   قاي  لطكشن  ي
يض قيل  لطحرلط  هي لسنحاول    تغ تهول  نعنقاي     ألاا لط دي   لوما لطذغ ي  و ت  مل قلما

يدنلقن  نارانل لط نلني  لطنواط   اتاقنلح طا بنل    محد نو طا نونرر  الط دشنننم  لط نونرن  اه  جالف   
لسننح ال  لطعنندي ي  األرلطاال    قحت   امكا الط ر  لطح  تج دا نارال لط كح دل  لط حرضننا . 

إطى لطكالف  لطح   مل للط    السنننحاول  لو الط الطدعنننلن الط ونرر  مل هي إف جاي   يشننند  ألضنننل 
امعن ع لط كح ع لطواط  لطذغ مل للط  نلمحلح إللن هذو لطكالف   ت   األقبال تملا ماي لطحرلط  لطعندي غ

لطح  يدو  طال جبر  لينعننلنر  الطح  سننحشننقت    لط عننح بت لط اي  ن ب  تملا ألقلأل  لط كح ع 
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يلي   اطرن     لطدنوال  ناى  لطنواط  ا  نلننض ن  لطر ين الطراينل  ينت سنننحقي  هنذو لطكالف  سننن 
 لط كح دل  الطواط.

 

 توصيات المركز:

    لط ا ا لط لنين  طار ين الطحد ر  يوني ج رع مدة ل  لط كح ع لط ون  الط دة ل  لطواطر
مل   ألكلو  الينعلنر   لوتيقر   معئيطرلألال  ألر ت  إطى  لط حرو   لوم   مدة ل   اتصي لح 

   ير  لطبشاي  ا لينعلنر  ج دل.ياألقبض  رال  لطحرلط  لطعدي غ م  جالف 
   ل يوني لوم  لط حرو  امكاس لوم  إطى لطرالظ ناى مل ألب ى م  س دحال اسان  لطد ت  

لطكالف  ير  ت الط انعلن   ل ألقلب  الطرو م   لطر د   لطوا  لطراب ااق  ناي   ناى اق  
 لطر  . 

     لطكاي هذو  طاحر ر      ألر ر   اطر   طكل   إ سلط  سان   إطى  األ وي   ايوني  ارراهل 
 ماألقبرال طا ضلن لطواط . 
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

ني    لطد ا لطدي  لفسننننننننن   ا
مقل    لط رل ة   لط وياي  لفنحالك 

 ألل يخ لطيلقد   لطيلقد  

 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  2  اا     ي  نل   مر و معدو مكا   1
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرت  3  ات مر و نلف  مر و معدو مكا    2
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  4  اا   سقي  نل   مر و معدو مكا     3
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرت  5  ات  لم  نلف  مر و معدو مكا     4
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  7  اا   راير  مر و معدو مكا    5
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  14  اا   تمرد  مر و معدو مكا    6
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  15  اا   نعر  مر و معدو مكا    7

 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  30 لنثى  نيلط نا  معدو مكا    8

 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   قحرا  60 لنثى  نا  مكا   ج د  نبولهلل   9

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

ني    لطد ا لطدي  لفسننننننننن   ا
مقل    لط رل ة   لط وياي  لفنحالك 

 ألل يخ لطيلقد   لطيلقد  

 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   جايح  1  ات قدل  نل   مر و معدو مكا    1
 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   جايح  14  ات رللغ مر و معدو مكا     2

 2020ييطري  12 لطكش  رك  اشر   جاير  24 لنثى  ني   نا  معدو مكا     3
  

http://www.lcrdye.org/
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


 2020يوليو    12األحد،   محافظة حجة –مديرية وشحة  –بيت القطيب   -الجشم   بقصف منزل المواطن نائف محمدمجلي

 

 
     d /LCRDye j Z e x w l v u 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
12 

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

ني     لر  لط دش  لس   ا 
ني    لطدو  لط دش   

 لطضا  
لط دي    
مقل    لط رل ة   لط وياي 

 ألل يخ لطيلقد   لطيلقد  

 2020ييطري  12 لطكش   رك  اشر   ألومرا 1 مداط نلف  مر و معدو مكا  1

 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  
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