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 فاصيل الواقعة:ت

ــ  م شن طيران تحالف العدوان  2020مارس  3صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00عند الساعة ال
ـــيارم المواطن ه محـمد عغا ال ـرالا  والـ ارم   ــاـردـفم تـ ــعوغا ـتارتين  وـية ااوله اتـ السـ

يارم المواطنه لالد صـالح غ ية اثناء مروربا خال     اردفم ـت الصـحراوا خمنق ة  الثانية اـت
ــافرين   –الحزم  رية يخمد  -الغبنات خرف ة مدنيين الرين اله محافظة الجوف   يث كانوا مسـ

ـــب  لغعي    ا عن تـ ــ رت الـ ارتين عن م ـا   منقـ ة العبر الـحدوغـيح خحـث ( ـمدنيين 5  أتـ
بو ـتاقق الـسيارم الثانية  أـتماء الـيحايا ال اغه با   اغبا    و رح مدنياً و يد  ت حمم أ ـس

نا ا مسـعوغ اهلل عاماً  عبد  22 –تـغيا أ مد الجال     عاماً   40 –محمد عغا م ب  ال رالا  
ــاوا   اً  يحيه عغا عنار    35  –شـ اً  وال اـي  ال ـامر تير معروف  42  –عـاـم ة(     عـاـم الروـي

عاماً ( تا اتـــعافح  له الم،ـــ ه  كما  غمرت   25  –والمصـــاو بو   لالد صـــالح أ مد غ ية 
 كام .لجوية السيارتين المساردفاين وا اراقرن خالاال ارتان  

 

 ومصابين من الغاراتإفادات شهود عيان 

د نقله إلى  عاماً، أصيب بالغارة الجوية الثانية التي استدفت سيارته ، بع  25  –خالد صالح دحيه  
 المستشفى قابلناه وتحدث إلينا قائالً: 

ــكان منق ة خر  ــ صــين من ت ــيارتا وخرف اا ش ــافرت عغه مان ت العنان  نبحث عن    ت
ــ  إ ــدر كسـ ــرـنا وـكان ا ـعاـلةمصـ تـجابـنا  له منقـ ة العبر الـحدوغـية واثـناء مرورـنا ـخال   أتـ

اً    الـصحراوا خمنق ة الغبنات الا ينا خالـصدفة المواطنه محمد ال رالا ومعح ـش ـصين أيـي
ي وغ تــيارتح وخعد ال اءع عغينا خالاحية اتــامر فا عبورع لغ   الصــحراوا وأثناء اخاعاغع عنا 

باً شــابدنا تارم  وية بــرخم تــيارم محمد ال رالا أصــبنا خالدب،ــة  ت ريمار  خمســافة كيغو  
ا خـ ارم  وـية ألرى وت رقـنا عغه رـما   ـــيارتا لوـفاً من مـرا ماـن ولرـ م أـنا ورـفاقا من تـ
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ن سـا  ردفة   دثمالصـحراء  و  ال   الصـحراوا وشـابدت النيران تغارا السـيارم المسـا
دبا   او  ليرا وت ـ  اـب اـل ارتا و بوـخ ـــي ا عغه تـ دـن ـــع الا  صـ ارم ال ـر ـــي ان تـ م  له مـك ـب

وفا  الاا اندلعم  راء ال ارع النيران ولنا شـابدنا أ سـاغبا تغارمراالمسـاردفة وعند وصـ
بـ   الصـاروم من مكان   تغك الغحظات  ماشـعرت    خ ارع ألرى بـرخم تـيارتا الر نا

وظررا  خين الرما  ف دت وعيا وأصــبم خ،ــظايا فا رأتــا وتــاقا اله  قياغتا لغســيارم  
عاماً   35  -ا وبا ه عبد اهلل نا ا شاوا  ق وصحيم من ال يبوخة فا الم، ه وتألم عن رفا

عـامـاً( فـأفـاغنا والـدا عن ر يغرا  راء ال ـارم الجويـة وت حمـم    42  –يحيه عغا عنار  
يارتا  بـافة  له م ا  محمد ال رالا والـ، صـين الاين معح خال ارم  اغبا وا ارا  ـت أ ـس

 تدمير تيارتح.الجوية ااوله و

 fas)  ا  اماعاوالد المصاب خالد : قد نشر على صفحته بموقع التواصل وكان صالح أحمد دحية 

book  (ديو وثق حجم الدمار الذي خلفته الغارتان ي: مشاهد عبارة عن صور فتوغرافية ومقطع ف
جراء الغارة الجوية التي استهدفت سيارته كما   المستهدفة واإلصابات بولده الجريحبالسيارتين  

 حكى واحدة من المآسي التي تركتها الغارات بإحدى أسر الضحايا وأفاد: 

ة أط ا  وأمرا الاا تعانا من  اوا ترل لغ ح لمـس   خأن الـيحية عبد اهلل نا ا مـسعوغ ـش
ــ  كغوا منا   ــي  الكغوا ك  يومين وت اقمم صــحارا أك7ف، ــنوات وت يــغ لغ س ثر  ( ت

ــرم ا اً لغبـحث عن مصـــدر رو  لاوفير مـقاـل  العي  خر ـي  وو ـرا أو ااتـ ـلاا ـكان  ابـب
ــا ن ـ ات   ــة ف اغـاح الـ ارم الجوـية والحـياع  و غع وتوفير اييـ قـب  ان مـعالـجة وو ـاح المرييـ

لالد غ ية وأن معانام باع ااتــرم ليســم    وكان راكبا خســيارم الجريح  يصــ  اله مبا اع 
ــرـبا خـ ارات  وـية واـ دم من مـعاـنا ــر اليمنـية الاا فـ دت أ باـرا وأرـخاو أتـ م كثير من ااتـ

 ن ابا طيران تحالف العدوان السعوغا أثناء عدوانح عغه اليمن  اه اليوم(.
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 5 5   القتلى 

 1 1   الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
 

   

    2 تدمير

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنق ـة الاا تا  تح ي ـات ميـدانيـة لمعرفـة    المركز ال ـانونا اطغغ عغه الواقعـة وأ رى
مسـافرين  ل  تارايتـمدنية وأن المكان المسـاردف عبارم عن ن المنق ة أاتـاردافرا وو دنا  

 –الحزم رية  يخمد  -الصــحراوا خمنق ة الغبناتخال    له منق ة العبر  لرين  آخرف ة مدنيين 
ا  و  توـ د أا أـبدمـحافـظة الجوف    ة اامر اـلاا يمـكد أن ـم ة فا تـغك المنقـ  ــكرـي اف عسـ

ــيت الـمدنـية وبا  راقا   ــاـرداف ماعـمد لغـمدنيين والمن،ـ ـقاـمم ـخح قوات الاـحالف بو اتـ
اغم وال يا الاا أ معـم عغيرـا المجامعـات   دولا  ولرقـاً لغمـب اـل يعـاقـ  عغيرـا ال ـانون 

ــرم.  ــاـرداف   ومجرغالماحيـ ــعوغـية وتـحال ـرا فا قـا  واتـ ــامرار السـ ــاء اتـ ااطـ ا  والنسـ
ا وا    ـــعة تيـــاف  له الجراقا الاا  ـم ا بو     ريـمة خ،ـ ــعوغا والـمدنيين ـم   الاـحالف السـ

ومســمغ المجامغ الدولا الاا ما وا  صــامااً  واء باع الجراقا الاا يندى أى  رتكبرا أمام مري
لا لرا  بين اإنـسانية والاا ـتاـ،ك  فا المـسا ب  ال ري  ع بة أمام تكاتف المجامغ الدو
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دوان عغه  ة فا الـع ــواخق غولـي اع الجراقا تـ ــاكون ـب ات ـخ  تـ ح عن الح و  والحرـي اـع وغـف
 المجامعات والدو .

 

 توصيات المركز:

  المركز ال انونا لغح و  والانمية يدعو  ميغ منظمات المجامغ المدنا والمنظمات
الدولية ولصوصاً منظمات ااما الماحدم  له تحم  مسئولياترا االالقية واإنسانية  
 تجاع ما يرتكبح طيران الاحالف السعوغا من  راقا خحق الب،رية و اإنسانية  معا.

 اامن  له الح اظ عغه ما تب ه من تمعارا وترعة    كما يدعو ااما الماحدم ومجغر
خحق   الجراقا  ارتكاو  من  والحد  اليمنا  الدم  نزيف  ووقف  الحرو  عغه وقف  العم  

 أط ا  ونساء اليمن. 
  ويدعو  له ترعة  رتا  لجان تح يق غولية لغاح يق فا باع الجريمة وتيربا وت ديا

 مرتكبيرا لغ ياء الدولا.
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

 

   

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

  

نوع   العمر النوع ا تـــــــــا  م
 ا نارال 

المنق ةه 
 تاريخ الواقعة  مكان الواقعة المحافظة  المديرية

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم قاي   40  كر محمد عغا م ب  صوفان ال رالا   1

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم قاي   22  كر تغيا أ مد الجال   2

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم قاي   35  كر عبد اهلل نا ا مسعوغ شاوا  3

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم قاي   42  كر يحيه عغا خاقا عنار  4

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم قاي     كر مجرو    5

نوع   العمر النوع ا تـــــــــا  م
 ا نارال 

المنق ةه 
 تاريخ الواقعة  مكان الواقعة المحافظة  المديرية

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم  ريح  25  كر لالد صالح أ مد غ يح  
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 (.3ملحق رقم )

 المدمرة والمتضررةأسماء وبيانات المنشآت المدنية 

نوع   اتا صا   المن،أم م 
نوع   العدغ المن،أم 

 اليرر 
المنق ةه 
 تاريخ الواقعة  مكان الواقعة المحافظة  المديرية

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم تدمير  1 تيارم  محمد عغا م ب  ال رالا  1

 2020مارس  3 منق ة الغبنات الجوف   الغبنات ه الحزم تدمير  1 تيارم  لالد صالح أ مد غ يح 2
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