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 :تفاصيل الواقعة ملخص

 وا ظهانة نغم   2:30شننا طيرانطا طيبن ل يابفيا طيوانطا طيوننوغار يف جاا  غند الا طيوننفاد 
م طسننناهافد مانااا يفااد نال(فكا وفنغط فل لنن هل يامكنننف ود 2021مفنغ  7طيجمود طيمغطفق 

 – طت فل ملر د طيوبف ر طياف ود يماننند مجز   ففل موانة نغم طي اس طيوفيمل نقود اااهل طيغ
ا افمفً، احاهل فف ق طيبافة ماأثنطً 17ا ال(فك انا سا طينن ي3د مأ ب ، ممف اس(نت اا م ال يمبففظ

رفع ا ال(فك اخننا طسنا3صنلوف ، ومف  ن  ي يغ اف  غ إصنف ا  اثلف  نصنغي  موناكن(ع طيواغم نطيا ل 
انطئل طيمونناجاناا ما ا لف  طيملر د طسننوففهل ميع مونناكنن(ع طيبزم  مانلد طيجغت  يل طيابااق  

ا  ن سنننفيل  -1، اسنننمنف  طألل(نفك طي ااع هل يطأل غط طيم ثا يارانطا طيبن ل يابنفيا طيونانطا فل  
افمفً ا   14نمفا ج ل منخغت احما ضنن  -3افمفَ ، 17  ا  فا انا طينب مبما نف ل -2افمفً،   15ا  فا  

 - 3افمفً،    17منخغت مبما ا  فا  -2افمفً،    13 كنان سنفيل مف ا ا  فا  -1امف طألل(فك طيجنحع فهل ي 
 افمفًا  14انا طهلل احما ااضد 

 

 إفادة الشهود وأقارب الضحايا:

 : شاهد عيان على الواقعة قابلناه وتحدث إلينا بقوله –رمان علي عيضة ض

سننمود صننغت جبااق لفئنة حن اد ان اوثن يابفيا طيوانطا طيوننوغار فل ا غط   ي
لند فل لنن ل  ملر ند طيونننبنف ر نطيملنفلق طيمجنفن ة  منانننند مجز  ، حان  و

طيال سنننا امهف   طيكنننوناد  ملفسنننند نغم طي اس طيوفيمل  يامكنننف ود فل طيمونننانة
خمس  طيغف جااثل اا ب ذيك طيابااق شننا يف جاا  غند ن(صننل  اا   طيماننند، 

اقفئق ج نننفً شفهاجهف  أم االل الامف طساهافد مانااا اثلف  منن هل يامكف ود  
قوند اااهل طيغنف جاا  ملر ند طيونننبنف ر فل طياظنفهنة، هناند ميع طيم نفا طين ر ن

طيافيد طيغف طت افمفً،    17ال جاجفنز اامف هل سا طيننن  اال(فكفاافا يجناا يل  أنهل  
فل جانك طيابظنفت  نط ة ل(ااا هل ا  ن سننننفيل ا  نفا، ناننا طينب مبمنا ا  نفا، 

قناطً يغاان  نهغ طير(نل ج ل  ا ال(نفك احناهل ونفنند مصنننف ان  حن ند نفنف4ن نحند ي
نمفا طي ر جغفل فامف  وا يبظد نصنغي  موناكن(ع طيواغم نطيا لغيغ اف  منخغت ضن 
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 فيوفصننمد صننلوف ، ن  اد طألل(فك طيجنحع طيثقثد قملف  إسننوففهل ميع مونناكنن(ع 
طيبزم  منانلند طيبزم  نفيجغت طيمان خمند نطي نننند يمنانننند مجز  نهغ طيموننناكننن(ع 

  طألقنب  فيلوند يو فا ماننند مجز ا.

 :  من أبناء المنطقة على واقعة القصف قال لنا أخر شاهد عيان –رمان ناجي علي ص
شنفهات طيغف جاا الامف طسناهافد طيضنبفنف طي نا وفنغط نمكنغا  ط ااا  ملر د  ي 

طيونبف ر فل لنن هل يامكنف ود فل طيمونانة طيماناد  ملفسنند نغم طي اس طيوفيمل 
نونننارل طيغصنننغك ميع  ا ال(فك اخننا ، يل3ا ال(فك ن ن  ي3ي  م الاسننن(نت اا 

هؤال  طيضننبفنف  طسنناهاطتطيمصننف اا مال  وا مضننل اوثن ما نصننا سننفاد ااع  
ناافقالف اا طيغصنغك ميع طيضنبفنف يبظد فل طأل غط     طيابااقطأل ننف  نظنطً السنامنط  

طيوننانطا   طيرانطا طيبن ل يابننفيا  ار منن  ي اننفم  يل ن ا هلننف   نقغع طيجننمنند، 
طيغحكننناد ااع طألل(فك طأل ننف  طي نا طيافيد  نط ة طيونننوغار  كنننا ه ر طيغف جاا 

ثقثند ملهل فنفيملر ند نمنانننند مجز   واناة اا ملنفلق طالشننناننفونفت نطألامنفك  
طيووننن ننند طيال ججنر فل  وا ملنفلق مب منف ب ، حاع النامنف قملنف  نإسنننونفت 
طيجنحع طيمكننففل وفا طيرانطا طيبن ل ن ثا جباا   فل ا غط  طيرنق طيال مننلف 

ف ال نا ر يمفذط نونامن جبفيا طيوانطا   افاة طيونوغاند فل ط ج فب مثل ه ر  اااه
طيجنطئل  بق طأل ننف  نطألل(فك طياملااا ااع ن   طيخصننغو نطناهف  ح هل فل 

 ا.  طيبافة نطيب غق طإلنوفناد طيماأصاد طيال حظن طناهفوهف طي فنغا طيانيل طالنوفنل

    

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين: 

 
   

ياإلمجالي

 3   3 القتلى 

 3   3 الجرحى 
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

طيملر د طيال جل طسنناهاطفهف جب ا فت مااطناد يمونفد  طيمنوز طي فنغنل طلال ااع طيغطقود نا نى
ناا طالسنناهاطت وفا ماوما ناا سنننق مصنننط  نجنصننا يمانااا ما ف د ماناد  ا طيملر د انن انف  

 شنوناد ماناد  ملفسنند نغم طي اس طيوفيمل،  طألل(فك اثلف  مكناهل  ط ااا يامكنف ود فل جظفهنة 
نال جغ ا ار اهاطت اوننن نند فل جاك طيملر د طألمن طي ر نؤوا اا مف قفمد    قغطت طيابفيا هغ  

نوفقب اااهف طي فنغا طيانيل، نخنقفً يملكننن ت طيماناد نهل  نطئل طسننناهاطت ماوما يامانااا نط
طسنامنط  طيونوغاند نجبفي(هف فل  نمجنايامنفائ نطي ال طيال ا مود اااهف طيمجاموفت طيمابضننة.  

قال نطسناهاطت طألل(فك نطيلونف  نطيمانااا مف هغ مال  ننمد  كنود جضنفت ميع طيجنطئل طيال  مف زطك 
نمونمل طيمجامل طيانيل طي ر مف زطك صنفمافً مزط  ه ر طيجنطئل  اى  نهف امفم مننجن  طيابفيا طيونوغار

طيال نلاى يهف  ناا طإلنوننفناد نطيال سنناكنن ل فل طيموننا نل طي ننب ا ند امفم ج فجا طيمجامل  
طينانيل نافنفان  اا طيب غق نطيبنننفت  نل سنننا غا هن ر طيجنطئل سنننغط ق انياند فل طيونانطا ااع 

 طيمجاموفت نطيانك.

 

 توصيات المركز:

  طيمنوز طي فنغنل ياب غق نطيالماد نااغ  مال ملظمفت طيمجامل طيمانل نطيملظمفت طيانياد
مف   ججفر  نطإلنوفناد  طألخققاد  مو غيافجهف  جبمل  ميع  طيماباة  طألمل  ملظمفت  نخصغصفً 

 ننج ن  لانطا طيابفيا طيووغار ما  نطئل  بق طينكنند ن طإلنوفناد  موف. 
 مل طيماباة نمجاس طألما ميع طيب(فظ ااع مف جن ع ما سمواهف نسناد طيومل ومف نااغ طأل

ال(فك ننوف    طيجنطئل  بق  ط ج فب  نطيبا ما  طياملل  طيام  طيبنب ننقا نزنا  ااع نقا 
 طياما. 

   نج انل نيانهف  طيجننمد  ه ر  فل  يااب اق  انياد  جب اق  يجفا  م سفك  سناد  ميع  ننااغ 
 منج ناهف يا ضف  طيانيل. 
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 (.1رقم ) ملحق 

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

 

 

 (.2ملحق رقم ) 

 وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  أسماء

 طيومن  طيلغع  طالسنننننننننل  م
نغع  

 طالناهف  
 طيمبففظد طيماننند 

م فا 
 طيغطقود 

جف نخ  
 طيغطقود 

 2021مفنغ  7 طيوبف ر  مأ ب  مجز   ننح 13 ل(ل  كان سفيل مف ا ا  فا 1 

 2021مفنغ  7 طيوبف ر  مأ ب  مجز   ننح 17 ل(ل منخغت مبما منخغت ا  فا  2

 2021مفنغ  7 طيوبف ر  مأ ب  مجز   ننح 14 ل(ل انا طهلل احما ااضد ا  فا 3 

 

 

 

 صنعــــاء – اليمــــن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 

نغع   طيومن  طيلغع  طالسنننننننننل  م
 طالناهف  

م فا  طيمبففظد طيماننند 
 طيغطقود 

 جف نخ طيغطقود

 2021مفنغ  7 طيوبف ر  مأ ب  مجز  قاال 15 ل(ل   ا  ن سفيل مف ا ا  فا 1 

 2021مفنغ  7 طيوبف ر  مأ ب  مجز  قاال 17 ل(ل طينب مبما نف ل ا  فاانا  2 

 2021مفنغ  7 طيوبف ر  مأ ب  مجز  قاال 14 ل(ل    نمفاج ل منخغت احما ض 3 
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