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 فاصيل الواقعة:ت

من صـاا  يـوا ابراعـا   7:30قصفت طائرة درونز للتحالف السعودي صاروخاً جوياً عند الساعة الـ 
ا على سيارة علي محمد جردي أثنا  توقفـ  اـالبرم مـن منزلـ  امن بـة 2019مارس  13الموافق 

محافظة حجة، ما أسفر عـن مبتـو والـد صـاحس السـيارة يـدعى  -مديرية عاس –مغراة اني حسن 
 18موسى محمد جردي يالغ من العمـر  حفيدهعاماً، وجر   70محمد جردي خوري يناهز من العمر 

 السيارة المستهدفة. وأتلفت الغارةعاماً، 
 

 إفادات شهود عيان

لذي أصيب بالغارة الجوية لطائرة عاماً، الجريح ا 18موسى علي محمد جردي، يبلغ من العمر 
 :الدرونز التابعة للتحالف السعودي قابلناه وتحدث إلينا قائالً

في الصاا  الااكر من يوا ابراعا  اعد أن أكلـت وجاـة طعـاا ااف ـار مـا أاـواي وبخـوتي امنزلنـا 
يارة ذهات اسيارة أاي لزيارة جدي محمد خوري وأثنا  وصولي االبرم من منزل جـدي أطفـ ا السـ

معي ما شعرا بال االغارة عندما  حديث لحظة وصولي وادأ  بليَّ ىأت جديونزلت منها وعندما رآني 
وقعت على السيارة قذفني ضغط الصاروخ بلى الخلف عدة أمتار نهضـت وجـدا جـدي قـد فـار  

خرج مـن فخـذي وصـدري ارتميـت علـى والدما  تالحياة، الشظايا نالت جسده االكامو شعرا اآالا 
رض ال أست يا الحركـة حتـى جـا  أحـد أقـاراي وضـمد جراحـي للتخفيـف مـن  يـف الـدا، ثـ  اب

أسعفني بلى مستشفى عاس الريفي، سيارة والدي قد دمـرا االكامـو كانـت تشـكو مصـدر دخلنـا 
 الوحيد للعيش والحياة.

 :عاماً، شاهد عيان قابلناه وقال لنا 44علي شريم حسن، يبلغ من العمر 

كنت أقود دراجتي في طريبي بلى السو ، سمعت صوا تحليق طائرة ادون طيار في ابجوا  اعد 
يرتفا من جوار منزل  دخان وغااردقيبة ما شعرا بال االغارة الجوية التفت خلفي فرأيت  15مضي 

الحاج محمد جردي خوري أوقفت دراجتي على قارعة ال ريق واختا ا تحت شجرة فبد كنـت قلبـاً 
حتـى ذهـام ال ـائرة مـن أجـوا  ياتي من معـاودة البصـف واسـتهدار دراجتـي انتظـرا على ح

مصـام وسـيارة  وحفيدهالمن بة وهرعت لتفبد ما حصو وجدا شخصين رجو مسن قتلت  الغارة 
 مدمرة.
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 1 1   القتلى

 1 1   الجرحى

 
 المدنية:المنشآت 

 
 

 1 تدمير

 

 

 

                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

المركز البانوني اطلا على الواقعة وأجرى تحبيباا ميدانية لمعرفة المن بة التي ت  استهدافها 
وال توجد أي أهدار عسـكرية  سيارة مدنيةووجدنا أن المن بة مدنية وأن المكان المستهدر عاارة 

ين في تلك المن بة ابمر الذي يؤكد أن ما قامت ا  قواا التحالف هو اسـتهدار متعمـد للمـدني
والمنشآا المدنية وهي جرائ  يعاقس عليها البانون الدولي، وخرقاً للماادئ والبي  التـي أجمعـت 
عليها المجتمعاا المتحضرة. ومجرد استمرار السـعودية وتحالفهـا فـي قتـو واسـتهدار ابطفـال 

ي والنسا  والمدنيين ما هـو بال جريمـة اشـعة تضـار بلـى الجـرائ  التـي  مـا  ال التحـالف السـعود
يرتكاها أماا مرأى ومسما المجتما الدولي الذي ما  ال صـامتاً ب ا  هـذه الجـرائ  التـي ينـدى لهـا 
جاين اانسانية والتي ستشكو في المستباو البريس عباة أماا تكـاتف المجتمـا الـدولي ودفاعـ  

 ول.عن الحبو  والحرياا او ستكون هذه الجرائ  سوااق دولية في العدوان على المجتمعاا والد
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 توصيات المركز:

  المركز البانوني للحبو  والتنمية يدعو جميا منظماا المجتما المدني والمنظماا الدولية
وخصوصاً منظماا ابم  المتحدة بلى تحمو مسئولياتها ابخالقية واانسانية تجاه ما 

 يرتكا  طيران التحالف السعودي من جرائ  احق الاشرية و اانسانية جمعا.
  يدعو ابم  المتحدة ومجلس ابمن بلى الحفاظ على ما تابى من سمعتها وسرعة كما

العمو على وقف الحرم ووقف نزيف الدا اليمني والحد من ارتكام الجرائ  احق أطفال 
 ونسا  اليمن.

   ويدعو بلى سرعة برسال لجان تحبيق دولية للتحبيق في هذه الجريمة وغيرها وتبدي
 الدولي.مرتكايها للبضا  
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العمر النوع االســـــــــ  ا
 االنتهاك

المن بة/ 
 تاريخ الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مارس  13 مغراة اني حسن حجة عاس قتيو 70 ذكر محمد جردي خوري 1 
 

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع االســـــــــ  ا
 االنتهاك

المن بة/ 
 تاريخ الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مارس  13 مغراة اني حسن حجة عاس جريح 18 ذكر موسى علي محمد جردي 1 

 

 

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نوع  اس  صاحس المنش ة ا
نوع  العدد المنش ة

 الضرر
المن بة/ 
 الواقعةتاريخ  مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مارس  13 مغراة اني حسن حجة عاس تدمير 1 سيارة علي محمد جردي خوري 1
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