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مكان االنتهاك : 
تبعد حمافظة �إب 193 كليو مرت عن �لعا�سمة �سنعاء  
، وهذه �ملحافظة تتكون من  من �لناحية �جلنوبية 
�إحدى هذه �ملديريات ت�سمى �ملخادر  )20(مديرية 
،ويف هذه �ملديرية  يوجد ج�سر يربط بني حمافظة 
�لتي  �لأخرى  و�ملحافظات   ، �إب  وحمافظة  �سنعاء 
بني  حيويًا  ر�بطًا  �جل�سر   هذ�  ويعترب    ، باجتاهها 
�ملحافظات ، ويف عام 2014م قامت �حلكومة �ليمنية 

باأعمال �ل�سيانة و�عادة تاأهيل �جل�سر ،باإعتبار �أن �جل�سر �أُن�سئ  يف منطقة كثرية �ل�سيول ، ول يوجد 
�جل�سر  هذ�  طول   .ويبلغ  �أمنية  نقاط  حتى  ،�أو  ع�سكرية  من�ساأة  �أو  مع�سكر  �أي  �جل�سر  هذ�  بجو�ر 
)200( مرت ،ويقع هذ� �جل�سر يف منطقة ت�سمى �لدليل وي�سمى �جل�سر عادة ج�سر �لدليل �أو ج�سر 
، وهذ� هو �جل�سر �لذي  �ملحافظة بحو�يل ع�سرين كيلو مرت  ، ويبعد هذ� �جل�سر عن مركز  �ملخادر 
مت ��ستهد�فه من قبل �لطري�ن �حلربي لل�سعودية وحتالفها ،وبالقرب من هذ� �جل�سر توجد منطقة 
�سكنية لفئات مهم�سة ، مل جتد  ما يكفي لبناء منازل من �لطوب وما �إىل ذلك ، فعملت لها منازل من 

�لق�ض و�ل�سفيح وبع�ض �أجز�ء من �لأقم�سة �لتي ت�ستخدم يف �خليام .
وقت االنتهاك :  �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحًا بتوقيت �ليمن .

تاريخ االنتهاك:  يوم �لثالثاء  �ملو�فق 21�أبريل2015م.
نوع االنتهاك:

قيام �لطري�ن �حلربي بالق�سف على ج�سر �ملخادر )�لدليل( نتج عنه قتل و��سابه مدنيني ،وتدمري 
�جل�سر ،وقطع �لطريق �لر�بطة بني حمافظة �سنعاء و�إب  .

جهة االنتهاك:
�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لدول �لتي حتالفت معها)�حلرب �سد �ليمن ( وهي )�لإمار�ت ، �لكويت، 

قطر، �لبحرين، م�سر، �ل�سود�ن، �ملغرب، �لأردن، �أمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �سباح يوم 21�أبريل2015م قامت �لطائر�ت �حلربية �لتابعة لل�سعودية وحتالفها بق�سف ج�سر 
�ملخادر و�لذي كان مكتظًا بال�سيار�ت و�لدر�جات �لنارية و�إحدى ناقالت �لوقود ،وقد نتج عن ق�سف هذ� 
�جل�سر �سقوط )4( قتلى و�إ�سابة �آخرين ، وبعد �أن �ساهد �ملارة هذه �ملجزرة هرعو� لإ�سعاف �جلرحى
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�لذين كانو�  فوق �جل�سر ، فقامت �لطائر�ت �حلربية �لتابعة لل�سعودية وحتالفها بق�سف �مل�سعفني من �ملدنيني 
مما �أدى �إىل تناثر �أ�سالء �لعديد من �ملدنيني و�إ�سابة �خرين  وتدمري كلي للج�سر من �إحدى �جلهتني .

�ل�سهود  ب�سهاد�ت  و�لأ�سر�ر  و�لإ�سابات  للمدنيني   �ملبا�سر  �لقتل  حالت  وثق  �لقانوين  �ملركز   
و�إفاد�ت �أهايل �لقتلى و�إفاد�ت �مل�سابني وبال�سور �لفوتوغر�فية و�لفيديو و�لتقارير �لطبية .

إفادات شهود من أقارب الضحايا :
يوم  من  �سباحًا  و�لن�سف  �لتا�سعة  �ل�ساعة  عند  بقوله:  �أفاد  30عامًا   ) ث   – �ض  �أ-   ( �ل�ساهد   •
�لثالثاء �ملو�فق 21�أبريل2015م  �ساهدنا �لطائر�ت ت�ستهدف ج�سر �لدليل مبنطقة �ملخادر بغارتني 
وكان عليه عدد من �ملارة ودر�جة نارية �سقط على �إثر �ل�ساروخ �لأول �أربعة �أ�سخا�ض فهرع �لنا�ض 
لإ�سعافهم وعندما جتمع �لنا�ض فوق �جل�سر لإنقاذ �ل�سحايا و�سلت طائرة �أخرى و ق�سفتهم ف�سقط 
�لع�سر�ت منهم وكان من �سمنهم �أحد �أقاربي وقد حتول بع�سهم �إىل �أ�سالء �سغرية " وخفنا من �إ�سعافهم 

حتى ل يحدث ق�سف �آخر حتى و�سلت �سيار�ت �لإ�سعاف.
: �أفاد باأنه يف �سباح يوم �لثالثاء عند �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف ق�سفت  25عامًا  • �ل�ساهد)�أ-م( 
�لطائر�ت �ل�سعودية �جل�سر �لذي يقع �أ�سفل نقيل �سمارة و�أدى �إىل ��ست�سهاد بع�ض من كان يف �جل�سر 
ومنهم �سخ�سني كانا على منت در�جة نارية على هذ� �جل�سر، وقد جتمع  �ملو�طنني و�لباعة و�أ�سحاب 
�ل�سعودية  طائر�ت  لُتفاجئهم  �مل�سابني  باإ�سعاف  للقيام  �لعام  �لطريق  على  و�مل�سافرين  �لب�سطات 
وحتالفها ب�سربة �أخرى �أدت �إىل �سقوط �لع�سر�ت منهم بني قتيل وجريح وتناثرت �أ�سالئهم ، ف�سال 

عن تدمري �جل�سر تدمريً� كليًا .
إفادات طبــــــــــــــية :

نباأ ��ستهد�ف �لغار�ت  �أفاد عن  تلقيه  �إب  �لعام  مبدينة  م�سوؤول �لطو�رئ يف هيئة م�ست�سفى �لثورة 
جل�سر �لدليل ، وبعدها ذهبت �لقليل من �سيار�ت �لإ�سعاف ل�سحة �مل�ستقات �لنفطية فاأو�سلت ع�سر�ت 
�حلالت �مل�سابة للم�ست�سفى كان منهم عدد )20( حالة و�سلت جثث هامدة ومتفحمة و�أ�سالء ب�سرية  
،ومن �سمنهم �أطفال حيث ترت�وح �عمار �لقتلى ما بني 12�سنة �إىل 30 �سنة ، كما ��ستقبل �مل�ست�سفى 
�أي�سًا عدد )30( م�سابني بجروح  بع�سها خطرية وترت�وح �أعمارهم بني 11 �سنة �إىل 40 �سنة ، كما 
تفاوتت �إ�سابتهم فمنهم من �حرتق ومنهم من �أ�سيب ب�سظايا ومنهم من برتت �أحد �أع�ساوؤه ومنهم من 

تويف متاأثرً� باإ�سابته.
�مل�ست�سفى  �أن  و�أفاد  �مل�سابة  بالدم لكرث �حلالت  للتربع  ��ستغاثة  ند�ء  �أطلق  �مل�ست�سفى  �أن  �أفاد  كما 
يت�سبب  �لذي  �لمر  �لطبية  و�مل�ستلزمات  �لدوية  �إىل  يفتقر  �ليمن  على  �ملفرو�ض  للح�سار  نتيجة 

بتدهور �حلالة �ل�سحية للم�سابني و�ملر�سى.
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نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
- �ل�سحايا:

 �ملركز �لقانوين وثق ما نتج عن �لق�سف من �سحايا و�أ�سر�ر حيث �سقط على �إثره )18( قتياًل 
بينهم �أطفال، كما �أ�سيب )26( بجروح خمتلفة.

-�لأ�سر�ر: 
1-تدمري ج�سر �لدليل �لو�قع يف بد�ية نقيل �سماره مديرية �ملخادر ذ�ت �لهمية �لكبريه باعتباره 
��ستهد�فه  عملية  ومتثل  �سنعاء  بالعا�سمة  وتعز   �ب  حمافظتي  يربط  ووحيد  عام  طريق  يف   يقع 
تعطيل مل�سلحه عامه له تاأثري مبا�سر ومانع من حركة وتنقل �ملو�طنني بني �ملديريات وكذ�  من و�إىل �ملحافظة.
2-تدمري منازل تقع بجانب �جل�سر من �أ�سفل عبارة عن �سفيح وخميمات ي�سكنها قر�بة خم�سون �أ�سرة 

من �لفقر�ء �ملهم�سني �لذين �سقط �لعديد منهم بني قتيل وجريح  و�سردت بقية �لأ�سر.
3-تدمري �سبكة مياه لل�سرب و�لري ملنطقة  �ملخادر �ملارة من جانب �جل�سر.

4-تعطيل عدد من �ل�سيار�ت و�لدر�جات �لنارية كانت على �جل�سر.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
�أو  فيه  جند  مل  �ل�ستهد�ف  مكان  ومعاينة  �لو�قعة  على  �لإطالع  خالل  من  �لقانوين  �ملركز   
�أو مقاتلني فهو من�ساأة خدمية مدنية تتعلق بحياة  �أو نقاط  ع�سكرية  �أو من�ساآت  �أي مو�قع  بقربه 
�لنا�ض وم�ساحلهم ، كما �أن �ل�ساكنني حتت �جل�سر هم �أ�سخا�ض مدنيون من �لفقر�ء �ملهم�سني وقد �سن 
�لطري�ن غارة �أخرى ��ستهدف �مل�سعفني �لذين هرعو� وجتمعو� لإنقاذ �سحايا �لغارة �لأوىل مما �أدى 
�إىل ح�سول جمزرة �أخرى �سقط فيها �لع�سر�ت بني قتيل وجريح ، وكل ذلك يوؤكد �أن قو�ت �لتحالف 
�ل�سعودي قد �رتكبت جر�ئم حرب وجر�ئم �سد �لإن�سانية ت�ستوجب معاقبة مرتكبيها وهذه �جلر�ئم 

لت�سقط بالتقادم. 
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الضحايا )القتلى( من املدنيني
الذين استهدفهم طريان السعودية وحتالفها  يف جسر املخادر  حمافظة إب

صور بعض الضحايا املدنيني
الذين قتلتهم صواريخ طريان السعودية وحتالفها اليت استهدفت جسر املخادر

تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب11طفلجثة طفل جمهول 1
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب12طفل�سالح �أحمد درهم �سليم2
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب22ذكروليد عبد �ل�سالم علي هتافة  3
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب22ذكرحممد يحيى حم�سن حيدر 4
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب22ذكر�إبر�هيم علي غالب �لوجيه 5
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكرغازي قايد حممد �سايع 6
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكر�سالح �أحمد ناجي �لعماري 7
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكرعي�سى حممد قا�سم �لأهدل 8
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكر�حل�سني علي �سليم 9

2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب30ذكرعي�سى �أحمد م�سلح �سويلح10
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب30ذكر�أ�سيل �سادق �جلمعة11
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب32ذكريحيى حممد علي عبد �هلل �ل�سلولة 12
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب33ذكرب�سام عبد �لرحمن �جلمعة 13
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب35ذكر�أحمد حممد علي نا�سر �سليم14
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب35ذكر�أحمد درهم �سليم15
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب35ذكرثابت �أحمد علي قايد �لعمري 16
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب26ذكرجثة جمهول 17
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب28ذكرجثة جمهول 18
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الضحايا من اجلرحى الذين ُأصيبوا  يف جسر املخادر

تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب5طفلعاطف حممد عبد �لكرمي1
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب11طفلغويزي ح�سان �ل�سماغ2
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب15طفلجمال �ملروعي 3
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب17طفل�أكرم �أحمد �أحمد �جلبلي 4
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب18طفلوليد عبد �هلل فا�سل 5
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب18طفلعبد �لفتاح ح�سن علي حميي �لدين6
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب20ذكر�سديق عبد �هلل �لدحامي 7
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب20ذكرمعاذ ناجي �ملحني 8
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكربالل ح�سن حميي �لدين9

2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكر�سوقي عبده حممد ثابت �لغب�سي 10
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب25ذكرحممد �أحمد قر�سي معو�سة 11
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب27ذكرو�ساح �أحمد ناجي �لعماري 12
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب30ذكر�سنان عاي�ض حميي �لدين13
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب30ذكرحممد �لذماري 14
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب35ذكرظافر حم�سن علي �سم�سان 15
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب35ذكرحممد علي عبد �جلليل 16
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب35ذكرحمود عبد �لرب علوي 17
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب38ذكرعبد �هلل قايد �سالح �لعياين 18
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب40ذكرح�سان علي نا�سر �ل�سماغ 19
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب40ذكرعبد �هلل �سالح �أحمد ع�سكر 20
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب ذكر�أبو ر�غب �لنو�ري 21
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب ذكرحممد علي �سالح22
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب ذكرنايف عبد �هلل �أحمد �ل�سعوري 23
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب ذكرحممد ح�سن �مل�ساوى24
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب ذكرعبد �ل�سالم �حلمريي 25
2015/4/21�لثالثاءج�سر �ملخادر �إب ذكرحممد �سالح �ل�سبو�ين 26

�سورة ج�سر �ملخادر �لذي دمرته �ل�سعودية وحتالفها وقتلت و�أ�سابت من كانو� ميرون منه
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