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 ةعقاولا ليصافت

غعااات ودةع  دنعل السعاد  ا ملعي مع  ةعد   ثعث شنت طائرات التحالف السعودي  الحريةع  
 .استهلفت منزل المداط  خالل حسة  محرمس  2020 ةناةر 3الجمو  المدافق 

 _منطقع  ينعم موعا   _(أددا  مع  أينعاق يرةع  سعديا 7) _الطفل ةاسة  خالل حسة  محرمس
محافظ  صولة، أحل ضحاةا يصف طةرا  التحالف السودي  الذ  اسعتهل   _ملةرة  سحاا

  تهل  المنزل الذ  كا  ةقطنه ةاسة  2020ةناةر3منزلهم يبل فجر ةد  الجمو  المدافق 
دامعاً  30_داماً مماللته/ دلده محس  حسعة  ضعةف اه32_مع مالله/ خالل حسة  محرمس 

دلي اؤمسهم مأصبح اطثالً ،تحت اطثل المنزل سمع صدت انعة  ةاسعة  دالقعاً تحعت اكعا  
داماً يإخراوعه مسسعوافه 42_أطثل المنزل يا  أحل المستجةبة  ةلدي/ محمل صةفا  محمل

( منعالل مجعاماة للمنعزل وعراق  عذا 5)للمشفي، أما ماللته ممالله فقل فاايا الحةعاة، ترعرات 
 .القصف 

 
 محمد صيفان محمد تحدث إلينا قائاًل : عندما قابلنا 

 الجموع ) كنت نائماً يمنزلم مسموت صدت غااة ودة  دنل ا لسعاد  الداحعلة يبعل فجعر ةعد  
يمت م  منامم مخروت أتحقق م  مكا  ميدع الغااة الجدة  ، مفدوئت يغااة ودةع  ثانةع  
ميوت فم يرة  سديا  ثم غااة ثالث  دلي نفس المكا  مشا لت كتل  نةرا  حمعراق مأيخنع  

يااوتعم النااةع  اسعتقلت ترتفع م  القرة  التم تبول د  منزلم مسعاف  كةلعد متعر تقرةبعاً ، 
هدي اإلنقا  مدنل مصدلم موعلت منعزل أحعل أينعاق القرةع  ةعلدي خالعل م  بت أشااك فم و

منةرا  تلتهم معا تبقعي مع  أثعا  مدفعن المنعزل مسعموت حسة  محرمس يل أصبح أطثالً 
أنة  طفل دالقاً ية  الركا  يحثنا دنه مأخروناه كا  ال لال دلي يةل الحةعاة ، فنفرعت دنعه 

الل  م  اأسه مكتفه، ثم أخرونعا وثع  ماللتعه التراب ميمت يومل اسوا  أملم لديف نزةف 
التم كانت فم  ات المكعا  العذ  دثرنعا دلعي الطفعل، موعلنا ا وثع   امعلة يعل اختلطعت 
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يماق ا يركا  منزلهم ميحثنا دلي أب ا سرة مولناه أةراً معلفدناً يعة  أنقعان منعزلهم يعل 
في الجمهعدا  يملةنع  فااق الحةاة، دقبها يمت ينقل الطفل المصاب ماسوافه سلي المستش

صولة متم تقلةم الوناة  الطبة  للطفل الذ  أصبح ةتةماً لفقلانه أيدةه وراق الغااة الجدةع  
لةول الناوم الدحةل م   ا سرة المستهلف ، منزلهم يل تلمر يالكامل منالت أضعراا وسعةم  

 .(( منالل لملنةة  مجاماة 5)

 األسرة المستهدفة قابلناه وقال لنا:  أقرباء أحد عامًا،( 32) –محمد حميد محروس 
) شورت يتحلةق طائرات حرية  لتحالف الولما  السودي  فم ا وداق يبعل الهجعد  الجعد  

كانت متتايوع  ، مأيت سلعي انفجعااات دنةفع  ينصف ساد  ثم ميوت الغااات الجدة  الثثث  
طقع  ينعم موعا  صولة سلي سطح منزلم فرأةت السن  النةعرا  مأيخنع  ترتفعع مع   غعرب من

المأ دل  يالسكا ، كنت مصعلمماً ميلقعاً دلعي مصعةر مع  اسعتهلفهم الطةعرا  الحريعم لعم 
أدر  أ  المستهلفة  يرةبم خالل حسة  محعرمس مأسعرته  المكدنع  مع  لموتعه مطفلهمعا  
الدحةل ةاسة  سال دنلما أخبرنم أحل وةرانهم ياتصاله لم دبر الهاتف يديدع الهجعد  دلعي 

ل أسفرت الغااات د  احةل أي  دمم خالل حسة  محرمس ملموته دلده محسع  منزلهم ، مي
 ( سندات  متلمةر منزلهم يالكامل(.7ضةف اه مورح طفلهما ةاسة  خالل البالغ م  الومر )

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2 1 1  القتلى 

 1   1 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
 

 1 تدمير

 5 تضرر
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقع  التعم تعم تحقةقعات مةلانةع  لمورفع   المركز القاندنم اطلع دلي الدايوع  مأوعر 
مال  منعزل معلنمملنةع  مأ  المكعا  المسعتهل  دبعااة دع    المنطقع  أاستهلافها ممولنا 

تدول أ  أ لا  دسكرة  فم تلك المنطق  ا مر الذ  ةؤكل أ  ما يامت يه يعدات التحعالف 
ةوايع  دلةهعا القععاند   عد اسعتهلا  متومعل للمعلنةة  مالمنشعمت الملنةعع  م عم وعرائم 

اسعتمراا  ممجعرياللملم، مخرياً للمبايئ مالقةم التم أوموت دلةها المجتموعات المتحرعرة. 
فم يتل ماستهلا  ا طفال مالنساق مالملنةة  ما  عد سال ورةمع  يشعو  السودية  متحالفها 

ممسعمع المجتمعع أ  رتكبهعا أمعا  معرة التحعالف السعودي ترا  سلي الجرائم التم  ما لال 
اللملم الذ  ما لال صامتاً سلاق  ذه الجرائم التم ةنل  لهعا وبعة  اإلنسعانة  مالتعم ستشعكل 

أما  تكاتف المجتمع اللملم ميفاده د  الحقدق مالحرةعات يعل فم المستقبل القرة  دقب  
 ستكد   ذه الجرائم سدايق يملة  فم الولما  دلي المجتموات ماللمل.

 

 توصيات المركز:

  المركز القاندنم للحقدق مالتنمة  ةلدد ومةع منظمات المجتمع الملنم مالمنظمات
ئدلةاتها ا خثية   اللملة  مخصدصاً منظمات ا مم المتحلة سلي تحمل مس 

ماإلنسانة  تجاه ما ةرتكبه طةرا  التحالف السودي  م  ورائم يحق البشرة  م  
 اإلنسانة  وموا.

    كما ةلدد ا مم المتحلة ممجلس ا م  سلي الحفاظ دلي ما تبقي م  سموتها مسرد
الومل دلي ميف الحرب مميف نزةف الل  الةمنم مالحل م  ااتكاب الجرائم يحق  

 منساق الةم .أطفال 
  مةلدد سلي سرد  ساسال لجا  تحقةق يملة  للتحقةق فم  ذه الجرةم  مغةر ا

 متقلةم مرتكبةها للقراق اللملم.
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

ندع   الومر الندع االسعععععععععم   
 االنتهاك 

المنطق / 
مكا    المحافظ   الملةرة 

 تااةخ الدايو  الدايو 

   2020ةناةر    3 ينم موا   صولة سحاا   يتةل  32  كر خالل حسة  محرمس   1

   2020ةناةر    3 ينم موا   صولة سحاا   يتةله  30 أنثي   دلده محس  حسة  ضةف اه   2

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين 

 
   

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

ندع   الومر الندع االسعععععععععم   
 االنتهاك 

المنطق / 
 تااةخ الدايو  مكا  الدايو  المحافظ   الملةرة 

   2020ةناةر    3 ينم موا   صولة سحاا   ورةح  7 طفل  ةاسة  خالل حسة  محرمس   
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 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

ندع   اسم صاح  المنشأة   
ندع   الولي المنشأة

 الررا 
المنطق / 
 تااةخ الدايو  مكا  الدايو  المحافظ   الملةرة 

   2020ةناةر    3 ينم موا   صولة سحاا   تلمةر  1 منزل  خالل حسة  محرمس  1

   2020ةناةر    3 ينم موا   صولة سحاا   تررا  5 منزل  ملنةة  مجاماة   2

 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  
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