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 فاصيل الواقعة:ت

( غفر ت  6شننط ران ت الف ا   وان ت   وننو)    
( 7( إ ى  5خنى  ج)ين  اصلنننن كاط انن غنفر  ن 

 قنفق  ندنا   ونننفنن   نن ى حط لننن نف    وننن ن  
م  سنننفتنافن     نفر   2020ف ن ين  15  م) ف  

فكش   وصط غن  نن ى حدزل   م) رط / نلي هنف   
حلففظ   –حايني    ملننل)    –دطق    تاج  كم

 ز ل نلى قاا   لاف  ي حف  ج)ف،  حنت    فر   نن ى   مدزل نلى سننفاداب كوًننفه حدتن افت 
ًنفه حدتن خن  ن نغلب قفلفتن    ًنن    مدزل كو  فر    ج)ي ، حادمف شنفها  نهف ي    فر  ا

ه) ن سننناب كلًفه نط حاً ه نحط يلماتن حط   تج)م   ج)  حجا  ه ن   وس سننفرس  اسننفجفك  
في الن  ن  )لننن)ل  لمكنننفران  في  عقنفً   ونف قاط حط كاط  نعقنفل ، ننفن    طان ت   لنكي 

 ن قن   مونننفجا اط ن سننننااط حط كا  ججنا خنج)  حط    ج)ي  ثفعا   لنننفك   للظفت غفر
حدز تن ففريط قًننن  نلى   وايا حدتن نجنح  نخنيط ثن نفن ت   طفقن ت غفرااط ج)ي  

ًنفه  ماعااط حفن )   جسنفجفك  ن   ل  نط حلنفكاط  فر   ا  ون   إلسنوففتن سنفتاف  سنافرااط  ي
ب كإلنفكفت كف    في هتنا نياا   اوننى لونفت  لناك يلاى ح رط / ح نن نن ى او)   لم) 

نااحان سنننافراب نعجى  خاب  حاط كونج)ك  ن  ونننافر    ًفعا   لم) رط / حوننناط نلي يلاى 
شننط   طان ت  ثنر  ن حنت سننافراب نجن  حاعافه نخن افت حوب ،  ف  كننتن عي قًنن  نلاب    

 جفءت حط  سنن  نل خصن ت  فا   سنفتاف  نفقات  لنكي غفر  خفحون   سنفجام فاتف قد ل  فف
إ ى الن  شنننجن  قني ن  حط حدز تن  اخف نفء الفتنف نحمنفين   رن حتن حط    نفر ت فنوحنف ن  

الفتف جماوتن   خف ئ)   جوننف هن إ ى  نلننفل ن شنناء حمزق  ادفثنت كملار   كننجن    في 
ب ، ثن ننفن ت  رصنفل ح  ن  نااتن ن ن يف قى سننن)ى رصنن حط  نسنننن  كفنت إحناى سننننفقان 

تف   )حكننا   سننفتاف  حدزل   م) رط/ شننفج   حما ججنا  عصجنت ن ت    لنكا  غفر ا  طفق
  قد ل    ج)ي  ج) ر   مدزل ن لنفك  نا  حط  فن   نفقلفب  فونصن    فر ت نط ن حا  حط  ككن  
ن حجفزر   فلف ا   وو)     في  راك تف كل    ماعااط ن  طص)   كف امط افع    للال  حقف 

 فصقلا ءارج لزنملاب قحل يذلا رامدلا نم بناج
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( عوننن)ا ، 4(  رصنفل ن 8( حناعانفه كادتن  18عونننفء نجن   ( 7( رصاه ن 22ن  ( حناعانفه كادت35 
حدفزل حجفنر ، كافعفت  كوركو  ن  لفق  ضننن ر جوننام  ن ر جب عفريب نااحان حدزجت نسننافرااط 

   ًلفيف   قفلى ن  جنحى  نر عفهف في حاح  هذ    فقنين.

 ننفق انن وننن ن  رنس   مناعااط نا حفى هتان  ي)م    سنننفمن اللا    طان ت   لنكي  لفلنف 
 ألهف ي في  عقفً   ملنننفكاط نعقلتن إ ى   من از   لنننلا  ن  مونننفكنننصافت، افع   ن بحلف

هدفك لننو)ك   ل في  كلوننب إفف   شننت)    وافت ن قفر   لًننلفيف  ثدفء حايًتن  لمناز 
 إ ى   موننفكننصى كوًننفهلتن   قفع)عي  ل)لنن)ل إ ى   مدفزل   موننفتاف  ن خذ   ملننفكاط نعق

كلانفاتن نامكد)  حط  سنننونفف ننا  حنفجت  لنننا ن  جن ء    نفر ت   حدتن ًهنب  لمجنفرن  
 ن   وس ففرق   لاف  حفوثن ه كإلفكفب  ن خدقفه كاط رافم حدز تن   موفتاف،.

امف جقى   مناز   قفع)عي  للق)ق ن  فدما  لنو)ك  في ا)ثا    ) قو  خلن)لنفأ كوت   مدطق  
  نكنينفء هيمنننن  كل  هالجء   مناعااط  لفلنف ا جنيمفتنف     طنفقن ت   لنكان     في  راك ن 

امف  ت شن كفت  اال)  حفن  اقني ف   150لندوفء حونفف      وفلنم ا وا نط  حدطق  ريصا  نعفقا  
  جالفجت   جل)ي  غان فوف ب.

م ًهنب فنيقدنف   مانا عي ح  ننا  حط حمًلي حدظمنفت 2/2020 /18في لننن نف  ي)م  
نلي  /  كلك)ح  لننندونفءب نزين حق)ق  جعونننفت لك)حان  ، كنفقن  عفقن فم    مناعي غان      مج

امكدف حط   )لن)ل إ ى    ج)ي   في نق  فاتف    فر ت    ايلمي ن جعفقفل إ ى حدطق    تاج 
ًنلفيف يقام)ت  ً تحونفء حط   3:00  مدفزل   مونفتاف  ندا   ونفن    نننن    ا)م ، افت  هف ي   

  في   ججنا  سننن    حاهن حط   فن      شننجف   ثاث  عي ح  قفكن فنيقدف   ماا حن سننان نز ء ،
ح    ًف      مقفكل  ن عوننفكمن  شننت)  نافت ن آلخنيط  قًنن     فر ت نلى حوظن  فن  هف

 كنفقفتنف  طنفقن ت   لنكان   لفلنف ا حلقن  في سنننمنفء   مدطقن   كمجيءحان  فالجادنف  حدتن
انفت   )ضننن      حنايًتن حودنف ،رننن   نهنف ي نقطون  ،وم  ناددنفشنننفهناعنفهنف كن  رنفقن ت   نارنت
نلى   نغن حط نام حكننفهاادف ج   ها ف  يفنقب هجمفت ج)ي   جما  افت ،حقلقفه  ل في  

كودفي  إ تا  عجى   ًا  طفقن ت   فلف اهذ    فللا    مك ي نر  نونننكنيب ن ن يكط هدفك حف
   جما  نان  خطفرعف كف م ف ر  امفحفه حط   مدطق  ن  و)   إ ى لدوفء .
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طق  حكفظ  كف ونننكفت   ماعااط، قفل ددفك     ها ف نونننكني  امف شنننفهاعف   مكط ه ن ي
فر عفجاط نشنت)  نافت  عب ج ي)جا في حدطقفتن    ثكدفت نونكني   ن ح) ق   شنف فافت، ن شن 

 كمدطق     ان . اال) هفت( 10إ ادف  حا  نهف ي  ت  جشف فافت نلى حوفف 

  حنكاب رفقن    ف ن ين14   جمو   حدفلنا  ال   في عتفي حك)ح  لندوفء قا  سنقط  نافع
، شننمفل   امط  وملافت حوف ي  في   ج)فقافحتف كا)رعاان  ( افكو   لفلف ا   وننو)    ثدفء 

اال) حفن  رن ف حدطقن    تجان  كنفجاجنفا   كننننقي  3ونا   لنكان  نلى ك   طنفقن  سنننقطن  
ن فنف ن  )عي   مناز   قنفع   نذيط قنفكلتن جهنف ي فنف  ننا  حط  حوننن منف  لمدنفزل   مونننفتنافن  ، 

ًنف   ذيط  سنفتاف    طفقن ت نفقااتن  ثدفء  جالهف ال  شنجنا  ن تص سنن كا  خ كفءنكوت   ي
في لنننص)ف ق) ت   فلنف ا  تيقنفال) ز  )  حنفانفع)  ن ن خف نفءهن الفتنف خ)فنف حط    نفر ت

    ونننو)  كف ج)ف، نج ي)جا    ح نر جراكنف  هذا   جنيمن    دكن ء حط ق نن النف ا   ونان ت 
 ت اق)م كتنذ   نالنف صتنف  لونننو) ين  اس ح نر ه    فن عانان   طنفقن   فنإسنننقنف ك نفر انب   ج)ين  ، 

 تن  فزل افع)  نحداط في حد جعفقفم ن  )حكنننا  ضنننا   ونننكفت   ماعااط   ذيط  غل تن  رصف
 وحًفت  حتفاتن.ك كوس حدتني ط)ت في حدفحتن 

  نان ي نحدظمنفت  نحن    مللي ن ونننف)ىجقن  هنذا   جنيمن    وناينا حط  ج  عنفت نلى   م
في كافت    عفتف      مفلا  ، قف    ازغن عا  حدو    كالنت  إلعوفعا   ألحن   مفلا  في   امط

( 31  اكننان   فقفرين   ماا عا   نن ا  إ ى  ت       مفلا  فر  نحن  كم)ق  حناز  خ  عكننن  ل) قو 
ضنننك  حدفزل كمدطق    تاج  كمايني  ( نخنيط عفاج  غفر ت ج)ي  12شننجلننفه قفل)  نجن   

  لفر  نسننن   قفلى نعان) كف كننصفء   نط اوفزيدف عو ن  ملننل)  في حلففظ    ج)ف، نقف   .
قفنن   فلنف ا يي هنذا    نفر ت   صظاون ، نقنف ن    ونفجنن  جما    جنحى حط إلنننفكنفاتن ف

)ت  إلعونننفعي   وناينا حط  نشنننجنف  في   امط ، نهنذا حنوسنننف  ج يمكط ا نينهنف نفقنفه  لقنفع
   ان ي(..
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 وناجين من الغارات:إفادات شهود عيان 

( عاماً، أحد أوائ  المسنجيببب  م  كنناا المقة ه هر  35يبلغ م  العمر )  –علي هادي حسن  حح   
مقزل / علي هنادي العن  للمانننا ينه قي اا ناا المقنننااب  ثناالقناه أ قنا    علىاألولى  هع ن  الانا 

  لوجبا االعاصمه صقعا  وثال لقا:وصوله مسجانى العلوم والجنقو

  نفقلفي نفجفء  حف شننونت إج كف ًنننك    ج)ي    اد  في حدز ي عفقمفه اف وف    عف نافف   فن 
حكفت   نشننفها فقدف جماوفه نعلط حلننفكاط كف ذنن خنج  نلى   ص)ر ، راج حدز دف ننلى  ثنهف 

خدب اًاص  اناص  حط حدزل  ر ن    فر  رغن نفم    لان إج  عدي  سنفطو    نيي  شنفهات غ ف
نلى  ن ه،  خنجن   نج   حط حدز ي( حف50 ي ونا نط حدز ي حونننففن جنفرعنف نلي هنف     وصط 

ننات إ ى حدزل  خ)فف حط  سننفتا فتن كف  فر ت نفنقفتن كاط  شننجفر الار كمدز ي نجف   
ز  )     حفلفيف جفرعف   مونفتاف نداحف نلنل  ر يفب  لن ط  راجه حط   نافم، افت هدفك  عاط ضن 
 ينان حلننن نف  نلى قانا   لانف  حط  نسنننن    مونننفتنافن  ننف قاط كاط  نعقنفل انفت حوي 

سنفناعي في    ل  نط   وف قاط ن خنج  جونا  حا   دفجاط نه) حدفس حلما عفلنن ججنا ، 
ًنففن  ن عنف  عفكنننن حدنفس حلمنا حط في الن    للظنفت ي  لفلنف ا انفت   طان ت   لنك يلل  كك
جن ء غفر     نا   حففر   نقذفدي   ًنن رشننونت إج كجوننا  يطان في   ت) ء  كاط  نعقفل حف
 طان ت   لنكي  سنننفتاففدف  عف نكًنننو  حط  ن قن   مونننفجا اط نحط عج)  حط ج)ي  شننندتف  

   فر   نن ى نلى حدزل / نلي هف     وصط قًننن  نلاتن ن عف فقات نناي جن ء إلنننفكفي  
 فقن  حدتنف ندنا رل)س   كنننمس نقن  حط جونننا  رق في ن علنفء حفصفي  حط    نفر   ككنننظنفينف

نفحف افع  حط  65فت   في ادفهز حط   ومن ن خ نعي شنقاقي كفت ن  ااي نككنب سنواا شننيص
 .ضمط قفلى    فر ت

( عاماً، شاهد عباا ايى اأعيواه م  الاا ات اليويه، ياا ارق ه  32) –أمب  يحبى مبروك حلساا 
ي هادي العن  وأوائ  المسجيببب  اه  هو وأخبه أخبه عقدما شاهد الاا ات تضرب مقزل عل

 القا أمب  وثال لقا: مبروك يحبى حلساا مسج لب  كبا تهم إلى المناا المسجهدف، ثا

ن ى ن  ًفعا  اًنننن  حدفزل   ماعااط كمدطق    تاج  شنننفهاعف    فرافت   ج)يففت  نحف   ندا
نعدف   حدفزل  نكنيفءع  اوننفتاف    فر ت افكوت  جنفقف عفقلقدف نلى حلننان سننكفت   مدفزل 
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ًه    عف ن خي  كف ماعااط حكفظ حط     ها ف نونننكنيب ن عتف    مدطق عونف امفحف خل) 
    ونافر نكفدف غفر  ج)ي  نقو   حفم ح ننك نلى سنافراب ن ثدفء حف ادف نلى نشن    )لن)ل ضن 

  حط نقمن  ك)ضننن  ركنف لنننانب  خي ح ننك ككنننظنفينف في يناا نهتنا ن عنف عج)ت كنونج)كن  
  مدفزل لى  حفاط إلنفكفت  خي ننضنوب جفع فه حفى عفمكط حط  سنوففب نًه   إ ى   قمفش ن
ي  سفتاف    ف    فر    ذيط عج)  حط    نهف ين خطنعي  حا  مكفت قفنك  حط        موفتاف 

جن ء اللا     ًننلفيف    فر ت  ن  جعفكننفل كوام   قافم كف  حلفن    عقفً  ن قن   موننفجا اط
، افت اللا    طفقن ت   لنكا  نلى  شنننا   سنننفمنت غفر ت    ألهف ين ت ن سنننفتا فتف   طفق

  طان ت نضنك  قد ل  ج)ي  شجن  افت الفتف نا  نفقات حط كا  خصن ت جماوتن  رصفل 
خنج)  حط حدز تن خ)فنف حط    نفر ت ن خف ئ)  الن    تنفاتن  حناى   دونننفء انفعن  حنفحننح   ح

سننن افع  الفتف هذا  ج   في   ًه   إ ى ال    كننجن  ، نداحف رل  ضنن)ء   لنن ف  كننجن  
نان ،  فكج) ره نجدادتف  لفحن        منل حمزق  نعلننا جوننا نجااتن جماوفه  شنناء ن نلننف

نلانب  ثن   لانف  ثن ننات إ ى   ل لن    حناى قناحانب ح ف)را غا )كن نلى رصنن انفت في    وً)ر
ثاث   رصفل  شنقفء   كدفء نلي هف     سنن  نلي هف     وصط نًنت نلى جً    كقفيف  فن  نط 

ان ،نلي هف     وصط  ح ج)ا ( سنند)ت نرضنناو   سننمتف 6  نرزعبت  ( سنند) 4  وصط :  حاط  
سنننفقنن ك)  كمقط  فاناي) ان انا ن نب جًن  هالجء  نرصنفل ا)ثا  نملان  حكنننفرافي كنفعفكنننفل 

  جنام ، .

محمد جخره  ثاالقاه أ قا  ازولقا  ( عاماً، أحد القاجب  م  أكرة صالح19) –علي صالح محمد جخره 
 دااي لجو بق الواثعه وثال لقا :المب

 إ ى حنفقر حقنفكنن حط    نفن    في  عنفم فاتنف  قنذفدي    نفر   ًننن ركن ن  شنننون ادن  عنفقمنف    
سنند) ت  عف ى نلادف   10نفحف ن خفي حدانا  17 لنن   كنضنن)ل افت كجفع ي  خي ن ا   نز ق 

ع ل  نط  ا   ذ  ه)  يًننف خن  ه) ن سننناب جماوفجنج حدزل نمي/ عفلننن كي نخنجدف حط 
  ناعانف افلنب عنفر حمن ء  ر ين انفعن  فًننناونب  ًنفعيحكنفت نحط نخال خننجدنف نقون     نفر    

ًن  حط كاط   فن   نكلً  نط ن  ا   ن خ)اي اصفجئ  كنحان قذف  كدف في ان  اجفا   عت
ناللا    سنننفمنت    نفر تجونننايتمنف ، ثن     نفر  نحدانا حزقن  شنننظنفينف    خ)اي ن نا   نز ق
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نا) يوتمنف  ج حاط رل)س ضننن)ء    ممزقن   طنفقن ت  ن  امكط حط  حفًنننفت  جونننف   خ)اي 
 (.    ل ف

لمقة ه ( عاماً ، شاهد عباا، الج بقا اه أ قا  ازولقا المبدااي إلى ا30)_محمد علي ااصر الاماحي 
 المسجهدقه وأقاداا ا وله : 

فاي فلن  شنفها   نكن  حط كوا حدفلنا  ان   جمو  نكا ي  ي)م   ون    لنوب  لظفت حا
ًنن هكنذ  غنفر ت ج)ين  اونننفتناف حدنفزل حكفظن  كنفنسنننن   مناعان  نعنف  حناعااط حط  هنف ي   ح

  مدطق  حفن )    قافم ككنيء حف اجفا   مدك)كاط نإعقفً حط  لناب حدتن،   عف  حاهن حفن    
رك ن شنات  حا  ن قن   مونفجا اط اد   عف نه)  نل عف  نلنل)    ت  عقذ   ملنف / حماا ح ف

ًنفعان     نفر   سنننمون  لنننصانفالجئن  ندناحنف نلى  عقنفل حدزل نلي هنف     مونننفتناف،      
عل)عنف فقصزت إ ى   ونننفقلن    مطنن نلاتنف حدنفزل نلي هنف     وصط نعنفلنننن ججنا  قن حدطل

انا حفن    سننوففب فجفءت نشننفج ، قفل  نا  حط   دف   نكنيفء ن لنناب حماا كجنن  خط
   في  سنننفتنافن  ننفقات كان     ج)ين     نفر  ، امنف شنننفهنات  انبقًننن  نل   خنى غنفر  ج)ين 

ن ت  ثدفء  ج)قتف إ ى ال  شنجن  خ)ففه حط قلنا حدز تن  غل تن  رصفل  حف    جونف  خص
    ،نا  حط  فن   كلم  حف اودابافت   )ض  حوسفنيف ككن –كن ءاتن إ ى  نلنفل ن شاء ل ان  

جن ء عصونا  ننلن ا  ، خلن)لنفه  نرصفل ن  دونفء   عتافر تيوفع)ت حط     مدطق  سنن  هف ي 
 (.  مدك)ك  كفنسن  في خلصفتف   إلكف   جنيم  فظفن  ن   ج)ي    فر ت 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدابب :

 
   

 اإلمجايل

 35 6 7 22 القتلى 

 18 6 4 8 الجرحى 

 المقاآت المدابه:

 
   

  1 2 تدمير
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 1 3 4 تضرر

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

  ماحظ غانف       فز م كم نف و نحونفيان   قنفع)ت   نان ي  إلعونننفعي حط ق نن النف ا   ونان ت 
   وننو)     ثدفء قافم رفقن اب   لنكا  ككننط هذا    فر ت فم ف و   قفع)ت  إلعوننفعي ن ضننل 
نلننيل  في نام  سنفتا ف   ماعااط نيجب  نمفل ح ا    فدفسنب ن  )قفي   لمفي    ماعااط 

 ف نامنف  عنب يجنب   فماز كادتن نكاط   مقنفالاط، ن حظن     فونفل  عفقنفحانب حط     سنننفتنا
ضنا   ونكفت   ماعااط نيمًن  عفتفك هذا   م ف و  إلعونفعا   لقفع)ت   ان ي  جعونفعي جنيم  

لاتنف   قنفع)ت   جدنفقي   نان ي نكا شننن  ننفقنف  أل  ن    قنفع)عان  ن  كننن) هنا  حن  يونفقنب ن
  مناز   قفع)عي  للق)ق ن  فدما  ن نر عف كوس حدتف في هذ     م)ضن)نا    في حلنن نلاتف

  فقنين انفعن  هنذا   جنيمن    منننن    في  راك تنف ران ت   فلنف ا جنيمن  حن   ت  ن اكط 
فنفتف ن سنننفتا فتف  لصئفت  ناًن ضنننوصف  رصفج نعونننفء  جنيم  ضنننا  إلعونننفعا  عظن    كننن 

 نحوفجا اط

  رلننا ج)ي   قاق  نقدفكن ًااب ح)جتب كف لازر  ن يمفل   الف ا   وان ت   وننو)    جتز
ن ن  نقمفر   لنندفنا  زن اب كتف ا نيفت شنننافت  نسننلل     نكا  ضننمط لننصقفت  سننللب 

ونو) ي  نالف صتف حدذ كا ي  نان عب نلى ضنجمب إضنفف  إ ى  قمفر  لنطدفنا   سنفوجناتف   
اعااط، سنن   ن ت عا عف في   امط، نافت كإحكفعتف الفشنني نق)س حًن هذا   تجمفت كل    م

اقفرينعف   لق)قا    في غط  جن قن ن عفتفافت   فلف ا   ونو)   كونل)اب   )حكني نرفك   
فعن  ح)جتن  ككنننكنن  عفقنفحي  جن حي يوننن)  نلى  غلنب هجمنفانب   ج)ين  ن   نين  ن   لنين  ان 

 في حفومنا اجنفا   مناعااط  نكنينفء حط سنننكنفت   امط ، شنننفهنا   لنفل هنذا   جنيمن    منننن   
 راك تف كل  نا   سنن حاعا   غلب  فن  هف  رصفج، نرغن عا ء ادف  إلعونفعا   نحدفشناادف  لوايا  

كنفنسنننللن  إ ى  حط   تائنفت   نان ان    صنفنلن  ن  نانل   مالثن  نحدتنف   نانل   في ازن    فلنف ا

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


المدنيين منازل قصف  –مديرية المصلوب  –منطقة الهيجة  

 محافظة الجوف

فبراير   15السبت 

 م2020

 

      d /LCRDye j Z e x w l v u 
 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
11 

ًن )  نلى   ونو) ي  نالف صتف في  حفن م اوتا اتف ن  فز حفاتف  حمفرسن   قلنى  رجفت   
 كف قفع)ت   ان ي  إلعوفعي ننام  سفتا ف   ماعااط ن كط ج حاف   مط ادف  .

 توصيات المركز:

  مناز   قفع)عي  للق)ق ن  فدما  يان) جما  حدظمفت   مجفم    ماعي ن  مدظمفت  
 ا  نخل)لفه حدظمفت  نحن   مفلا  إ ى المن حوئ) افاتف  نخاقا  ن إلعوفعا    ان

  ت   فلف ا   وو)   حط جن قن كل     كني  ن  إلعوفعا  جموف.اجفا حف يناك ب ران
    امف يان)  نحن   مفلا  نحجلس  نحط إ ى   لصفظ نلى حف ا قى حط سموفتف نسنن

ام   امدي ن  لا حط  راكف    جن قن كل     ومن نلى نقا   لن  ننقا عزيا   
  رصفل نعوفء   امط.

   القا   ن ا   لفلقا  في هذا   جنيم  نغانهف ناقاين نيان) إ ى سنن  إرسفل  جفت
 حناك اتف  لقًفء   ان ي.
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

ع)س     ومن )س  د  جسنننننننننن  م
حكفت     ملففظ     مايني   جعفتفك 

 افريخ   ) قو    ) قو 

ف ن ين  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  شتنيط  رصن حلما نلي خصن ت   1
2020 

خموب  رصن ح فرك نلي حلما خصن ت  2
فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان   شتن

2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    ال قف 1 رصل   ح ج)اب نلي هف     وصط  3
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  2 رصن لف ط لف ط حلما نلي خصن ت   4
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  3 رصن  نمفر لف ط حلما خصن ت  5
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  4 رصل     ججناففدب حوط حلما  6
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  4 رصن  حاط نلي هف     وصط 7
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  5 رصل  كف)ل لف ط حلما خصن ت  8
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال   6 رصل     ججنا نر   حوط حلما   9
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  6 رصل  خصن ت حزعب لف ط حلما  10
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  6 رصل   رزعب نلي هف     وصط  11
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  7 رصن ففر  نلي هف     وصط  12
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  7 رصل  خماوب حطل  هف   سدفت   13
2020 
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ع)س     ومن )س  د  جسنننننننننن  م
حكفت     ملففظ     مايني   جعفتفك 

 افريخ   ) قو    ) قو 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  9 رصن شفج  نلي هف     وصط  14
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  9 رصل   رسمب عفجي حلما حز م   15
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال   10 رصل    ججنارفوب حوط حلما  16
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  10 رصل   ججنا حدانا لف ط حلما  17
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان   11 رصن  حما شفج   حما ججنا   18
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  12 رصل   ب حوط حلما ججنا  عتً 19
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  14 رصن ت ح ج)ت حلما نلي خصن  20
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  17 رصن ن ا   نز ق لف ط حلما ججنا   21
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  17 رصل   زهن  نلي حوط للان   22
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج    ج)ف      ملل)    قان  25 ًان  حدفس حلما عفلن ججنا   23
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  26  عًى   حودفء حوط يلاى افحن   24
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  27  عًى   ها ب  حما نلي   تا ي   25
2020 

ينننن فننن نننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  30 ًان  نلي حلما ح ننك   لصن   26
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  30 ًان    ً ا ي ففيز حنشا حلما حلما  27
2020 
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ع)س     ومن )س  د  جسنننننننننن  م
حكفت     ملففظ     مايني   جعفتفك 

 افريخ   ) قو    ) قو 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  34 ًان حواط نلي يلاى هف     كتن عي  28
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  35 ًان  ح فرك نلي ن شات حماا  29
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفالب 37  عًى   فرم  حلما عفلن ججنا  ف 30
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفان  40 ًان  عفلن حلما عفلن ججنا    31
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  40  عًى   نا  سماب لف ط حلما جج 32
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  55  عًى    ر قاب حلما قفقا ركا   لل  33
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  65  عًى   نككب سواا شنيصفت   34
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    قفال  75  عًى   ح ج)اب حلما   وصط 35
2020 
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 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين 

   
 التحالف   حة بقنابل طائراتوجانب من براءة الطفولة المذب

 هادي صور جثامين ثالثة أطفال أشقاء من أسرة علي 

 
  منزلهم  ركام بين من العفن،  هادي  علي  شاجع  الطفل ينتشل  وهو( حلسان أمين)  المستجيبين أوائل  أحد  صورة

   المستهدف 
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

ع)س     ومن   د)س  جسنننننننننن  م
حكفت     ملففظ     مايني   جعفتفك 

 افريخ   ) قو    ) قو 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب  2 رصل   كف)ل شفج   حما ججنا   1
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب 3 رصل  ما حلما ججنا ن  وب  ح 2
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب 10 رصل   ع الب نلي هف     وصط 3
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  10 رصن صن ت  يلاى حلما نلي خ 4
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف   ملل)      جنيلب 15 رصل  سادفء حوط حلما ججنا  5
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب  15 رصل    حد   حما حلما ججنا   6
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب 18 رصل   كارا عفلن حلما ججنا   7
2020 

 نننن ينننن فننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  18 رصن حلما عفلن لف ط  نقنس  8
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب  20  عًى    طاصب عفلن حلما ججنا  9
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب  23  عًى   جمالب نلي هف     وصط  10
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  25 ًان يلاى  حفت نلي   مدفلن  11
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب  26  عًى   ب ن ا  لل هف      ن مح فرا 12
2020 
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فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  30 ًان  ح ننك يلاى ح ننك حلوفت  13
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  30 ًان  حلما  حما يلاى  رين   14
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط   40 ًان  حوط حلما عفلن ججنا   15 
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيلب  40  عًى   خفحوب نلي   كمفحي  16
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  40 ًان  حن نلي هف   حوط حق ن ز 17
2020 

فننن نننن ينننن  15   تاج     ج)ف     ملل)    جنيط  50 ًان  حن يلاى نلي نوكن ز 18
2020 

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

ع)س     وا  ع)س   مدكو   سن لفحب   مدكو  م 
حكفت     ملففظ     مدطق /   مايني    ًنر 

 افريخ   ) قو    ) قو 

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    ااحان  1 حدزل   نلي هف   غفكش   وصط  1
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    ااحان  1 حدزل  حواط حلما عفلن ججنا   2
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1 حدزل  شفج   حما حلما ججنا   3
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1 حدزل  عفلن حلما عفلن ججنا   4
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1 حدزل   نلي هف   حوط حق ن زحن   5
 م2020
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فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1 حدزل  ح ج)ت نلي ح فرك نوكن   6
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1 سافر   ح ج)ت نلي ح فرك نوكن  7
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    ااحان  1 سافر   حواط نلي هف     كتن عي  8
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1 سافر   حلوط نلي يلاى  نرح ي  9
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    ااحان  1 سافر   ح ننك يلاى ح ننك حلوفت  10
 م2020

فننن نننن ينننن   15   تاج     ج)ف     تاج  /   ملل)    اًنر  1  ر ج  عفري     يلاى  حفت عفلن حجف    11
 م2020
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 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  

   
 المتضررة والمنازل  بالغارات  المستهدف  العفن هادي  علي  ل لمنز صورة

 

 

 
 سيارة أحد أوائل المستجيبين الذين حاولوا الوصول إلنقاذ المصابين  

 دمرتها الغارات.

 

 

 صنعــــاء –اليمــــن  - عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية  صادر
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