
 

 

 

 

 

 
 

 محافظة صعدة.   - مديرية الظاهر   - غافرة – بيوض    وادي  

 2020  أبريل   3  الجمعة  

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 محافظة صعدة.   - مديرية الظاهر   - غافرة – بيوض    وادي 

 2020  أبريل   3  الجمعة 

 

 

 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

ورصد د  د ددددددددد  رصد وددددد ل لوحدد ال

رصد دادددددددددددددددددددددددددد   د ل لوحدد ال

لوحدددددددددددددددددد الرص   دددددددددددد ل

روصدةد د و د دد لوحدد الل لرملدادد ادد ل

 
  

 للحقوق والتنميةالمركز القانوني 



 

 

 فهرس التقرير 

 
 

 4 .................................................................................................................... تفاصيل الواقعة: 

 4 ................................................................................... إفادات شاهد عيان، وناجي من الغارة: 

 6 ........................................................................................................................ نتائج الواقعة: 

 6 .................................................................... وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي: 

 7 ...................................................................................................................... توصيات المركز: 

 8 .............................................. ( أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين .1ملحق رقم )

 8 ............................................. ء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين ( أسما.2ملحق رقم )

 8 ................................ أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة ( .3ملحق رقم )

 

 

 

 

 
 



 2020أبريل    3الجمعة   محافظة صعدة.   -مديرية الظاهر   -غافرة–وادي بيوض   بقصف منزل أحمد محمد عقبي

 

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

 للحقوق والتنمية
4 

 

 فاصيل الواقعة:ت

قبل فجر يوم الجمعة الموافق  1:30شن طيران التحالف السعودي غارة جوية عند الساعة الـــ 
ــتتـدفـل انمو المواطند محمـد احمـد عابن الاـا ن بوادي بيو   2020ابريـل    3 ، اسـ م 

افرة   ة ـغ ا ر    –انطـا ة الـه ديرـي اة    –ـا دة، داره انمـل  حمحده بحـي ـــع ة  دـ افـه ( ان 3بمـح
ــار محمد  16مطفال  معمار م دحن ســن الــــــ   ــام محمد   12عاااً،  م :   بش عاااً ،    15عاااً،  بس

ـسنواه( مم   7تم الطفلة:   رحاب محمد احمد عابن  عاااً ( حجرحل ـشايات 16جـسا  محمد 
ًـاً لل  قفوط قطعان مغنام معتبر احـدر  عافتا لل  المرزم الحـحن ، الرارة الجوية مده مي اـس

 شتتم الًرحرية.اعيدخل لألسرة المناوبة لتوفير اتطلباه 

 

 شاهد عيان، وناجي من الغارة:إفادات 

عقبي   محمد  أحمد  الرحمن  العمر    –عبد  من  التي    21يبلغ  األسرة  أفراد  وأحد  عيان  شاهد  عاماً، 
 استهدفت الغارة الجوية منزلهم، نجى من الغارة بأعجوبة وقابلناه وأفادنا بقوله: 

ــعره   زـنل قا ـماً زالـعادة بمنملـنا او مخومن حزان ح الدي فن زيارة ألحد مقربا ـنا حفـج ة اا شـ
ًـرع لل  خار    لال بجسـدي يافف  غـرع عنيف جراغ غارة جوية اسـتتدفل انملنا مخفقن ال

بخير رغم لدابتن برغو  جراغ ( اتر، ححقعل عل  األر  حجده قفسن 5المنمو عل  بعد  
نا حجدم  مطالالً  ارمطام جســدي عل  األر ، زنل بوعين حمفزره مخومن ، رزًــل لل  انمل

ام ،   ار، بـس يطة بدا ية، بحعل عن مخومن   بـش عبن اتواغـو مم بنا   بطرياة بـس ح و انمو ـش
اياتنا الحـريرة رحاب  اه الـــــ  ا ( حـش نواه، فلم مجد م ، زنل مقوم برفو الرزام  7جـس ـس

حلم يان بيدي مغـــاغس فســـمعل دـــوه مقين مختن رحاب بعيد عن انملنا ، حامجتل لليتا 
ــيـلة قـال حـجدمـتا   ــنتـتا حقـمل ـب ـخفـ ا ـباحـعاً عن حسـ ــاـبة فن ـحاـلة فـادان حعن احتًـ احـ

ععرحا عليتم مشــالغ   إلســعافتا ،  م مم  عدد ان األ الن حســاعدحقن فن البح  عن مشــاا ن

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


 2020أبريل    3الجمعة   محافظة صعدة.   -مديرية الظاهر   -غافرة–وادي بيوض   بقصف منزل أحمد محمد عقبي

 

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

 للحقوق والتنمية
5 

ــريي جماعن لتم بعد الفجر   ــتا حبرزام المنمو قااوا بتجميعتا حدفنتا بًـ اختلطل ببعًـ
حـحية برافرة، داره الرارة الوحشـية انمو سـاننا  حمم اسـعا  مختن المحـابة لل  الوحدة ال

حقًـــل عل  قطيو مغناانا التن زنا قعتمد عليتا فن موفير اتطلباه الحياة حي  مشـــال  
 احدر دخلنا الوحيد للعيش حالحياة.

 

عاماً ، شاهد عيان ، يعمل في الوحدة الصحية بغفارة هرع إلى مكان الغارة   35  –محمد علي ذريبح  
 وقال لنا:  

ــ    س بعد انتحف ليل  12:00معل دوه محليق الطا راه الحربية للتحالف انف الساعة الــ
الخمس ح ن محوم فن مجواغ انطـاة ـغافرة حالمـناطق الريفـية المـتاخـمة، فـج ة حمـقا ـعاـ د  لل  
انملن فن الـساعة الواحدة حالنـحف ـسمعل ـدوه غارة جوية التفل فـشا ده حايا الرارة  

ــعره بالق  2بـعد اســـاـفة  الجوـية فن حادي بيو  عل    ( زيلو اتر ان اـاان مواـجدي، شـ
ًـن ـساعة ماريباً رن  امفن  اناـشدة محد األ الن بوقو    حاـستابللحرجعل لل  البيل بعد ا

ـــحاـيا ،   ـبل لل  اـاان حقو    الـرارة الجوـية عل  انمو المواطند محـمد عابن حمن  ـناا غـ
طاة قال مالنن لل   ناا، حالمن  الرارة ححـدلل  ناا بعد ـدالة الفجر حي  لم مجد حـسيلة

الغ  ال ة مطفاو  تول ، عند حدـولن حجده طفلة احـاب  حمـش ا ل النال بـس ريفية ال متوافر حـس
 جمعتا األ الن اغتالل براغمتم الرارة الجوية(.
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 3   3 القتلى 

 1   1 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
  

  

   20 1 تدمير

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطاـة التن مم  محاياـاه ايـداقيـة لمعرفـة    المرزم الاـاقوقن اطلو عل  الواقعـة حمجر 
انمو ادقن مسـان  ادقية حمن الماان المسـتتد  عبارة عن  ن المنطاة ماسـتتدافتا ححجدقا  

حال موجد مي م دا  عـسارية فن مل  المنطاة األار الفي   مـسرة ريفية ان الفااه األـشد فاراً  
تتدا  اتعمد للمدقيين حالمنـش ه المدقية ح ن  يؤزد من اا قاال ب  قواه التحالف  و اـس

للمـباد  حالايم التن مجمـعل عليـتا المجتمـعاه يـعاق  عليـتا الـااقون الدحلن، حخرقاً جرا م  
ــرة.  ــاغ  حاجردالمتحًـ ــتـتدا  األطـفاو حالنسـ ــعودـية حمـحالفـتا فن قـتل حاسـ ــتمرار السـ اسـ

ا زاو   ـــعة مًـــا  لل  الجرا م التن  ـا ا  و لال جريـمة بشـ ــعودي حالـمدقيين ـا   التـحالف السـ
 فس الجرا م التن يند  حاســمو المجتمو الدحلن الفي اا زاو دــااتاً لزاغ  م   رمابتا ماام اري

لتا جبين اإلقـساقية حالتن ـستـشال فن المـستابل الاري  عابة ماام ماامف المجتمو الدحلن 
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دحان عل   ة فن الـع ــوابق دحلـي فس الجرا م سـ ــتاون ـ  ل سـ اه ـب اـع  عن الحاوط حالحرـي حدـف
 المجتمعاه حالدحو.

 

 توصيات المركز:

 ماه المجتمو المدقن حالمنهماه المرزم الااقوقن للحاوط حالتنمية يدعو جميو انه
الدحلية حخحوداً انهماه األام المتحدة لل  محمل اساوليامتا األخالقية حاإلقساقية  
 مجاس اا يرماب  طيران التحالف السعودي ان جرا م بحق البشرية ح اإلقساقية جمعا.

 زما يدعو األام المتحدة حاجلس األان لل  الحفاظ عل  اا مبا  ان سمعتتا حسرعة  
بحق   الجرا م  ارمااب  ان  حالحد  اليمنن  الدم  قميف  ححقف  الحرب  عل  حقف  العمل 

 مطفاو حقساغ اليمن. 
  حيدعو لل  سرعة لرساو لجان محايق دحلية للتحايق فن  فس الجريمة حغير ا حماديم

 ارمابيتا للاًاغ الدحلن.
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 (.1ملحق رقم )

   القتلى من المدنيين أسماء وبيانات الضحايا 

 (.2ملحق رقم )

 المدنيين  أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من  

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

قو    العدد قو  المنش ة اسم داح  المنش ة م 
 الًرر 

المنطاةد 
 ماريخ الواقعة  ااان الواقعة المحافهة  المديرية

 م 2020مبريل  3 حادي بيو    –غافرة  دعدة غافرةد الها ر  مداير  1 انمو  محمد احمد عابن  1

 م 2020مبريل  3 حادي بيو    –غافرة  دعدة غافرةد الها ر  قفوط  20 قطيو مغنام  محمد احمد عابن  2

 

   

 صنعــــاء –اليمــــن  - صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 

قو    العمر النو  االســـــــــم  م
 االقتتاا 

المنطاةد 
 ماريخ الواقعة  ااان الواقعة المحافهة  المديرية

 م 2020مبريل  3 حادي بيو    –غافرة  دعدة غافرةد الها ر  قتيل  12 طفل بشار محمد احمد عابن  1 

 م 2020مبريل  3 حادي بيو    –غافرة  دعدة الها ر غافرةد  قتيل  15 طفل بسام محمد احمد عابن  2

 م 2020مبريل  3 حادي بيو    –غافرة  دعدة غافرةد الها ر  قتيل  16 طفل  جسا  محمد احمد عابن  3

قو    العمر النو  االســـــــــم  م
 االقتتاا 

المنطاةد 
 ماريخ الواقعة  ااان الواقعة المحافهة  المديرية

 م 2020مبريل  3 حادي بيو    –غافرة  دعدة غافرةد الها ر  جريح  7 طفل   رحاب محمد احمد عابن   
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