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 ملخص:

الموافق   اإلثنينظهيرة يوم عند أسفرت غارة جوية قام بها طيران تحالف العدوان السعودي 
م على سيييارة ندنيين نوسييوقين أثناو نرورال باللع العام الورابن بمن  ة  2020يونيو  15

نحيافةية ديييعيدةق عن ن ويم جمين نن  ان على نونهيا  –نديرية شيييدا الحيدودية   -المعياتق 
( أطفال اخول ت أشيي و الاييحايا نن بعاييها وناثرتها ال ارة  4( ندنياً بينهل )11وعددال )

 األشجار وعلى قارعة ال ريق. الوحشية بين

وسيييوقين نن اديييدار الو رير على سيييييارة المللوحيالف  الجوي المووحشاياا الهجوم  تزانن
ام األنين العام  يوق 2019 ماعلألنل الموحدة عن األطفال والصيرا  المسيل  السينوي اللا  ل

نن ال ياممية ف الياي ت ود  السيييعوديية الوحيال غوت يريش( بيزاالية )أن ونيو حيدة لألنل المو
على الرغل نن أن الوحالف ب ولة وادييابة وتشييويط األطفال  الموحدة اللادييةلسييوداو لألنل  ا

م  2019فن العام الماضين  نميلا لافطأ  نن( طف ً 222السيعودي قد تسي ف فن قوم وجر) )
 الو رير!بحسف 

 فاصيل الواقعة:ت

يوم  ظهيرة  12:00السييياعية الييييييي حوالن عنيد 
م أطل يت طيامرة 2020يونيو  15الييييييي األثنين 

حربية للوحالف الاي ت ود  السييعودية ديياروخًا  
حسين الوليديق   جوياً على سيارة المواطن/  انم

اليعييام اليويرابين بيميني ي يية   اثينيياو نيرور  بييالي يرييق
نحيافةية ديييعيدةق   –نيديريية شييييدا  – المعياتق

لى نناالهل نن سييوش شييعارة  عودتهل إوقين  انوا على وشيي  برف وط عشييرة ندنيين نوسيي و
عن ن وم جمين نن  ان على نون السيييارة المسييوهدفة وعددال نن  نا أسييفربمديرية راا)ق 

  صورة للسيارة المستهدفة

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


 بقصف سيارة متسوقين 
  –مديرية شدا   –الخط العام بمنطقة المعاتق  

 محافظة صعدة
 2020يونيو    15االثنين

 

 
     d /LCRDye j Z e x w l v u 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
5 

عاناً ق أحال الصيارو   الجوي أجسياد  15( أطفال دون سين الييييي 4( ندنياً بينهل )11سيام ها )
نشييااد  .الاييحايا إلى أشيي و ديي يرة قافها على قارعة ال ريق وبين األشييجار المحي ة بطق

ون اطن الفيديو الون تل   الفوتوغرافيةللعيان نن خ ل الصيور  واضيحة  المروعة  الجريمةاا  
 نشراا على وسامم االع م وناش ون  

أثناو  نن أاالن الاييحايا ويويهل تل نعرفة أسييماو الاييحايا حسييف نا أفادنا شييهود العيان
  ة.الم ابلة نعهل لووثيق الواقع

 

 رب الضحاياإفادات شهود عيان وأقا

فيها  تي منطقة المعاتق التي وقعشاهد عيان من أهال عامًا،  33 –صالح جبران أبو راس 
 على سيارة المتسوقين قابلنا الشاهد وتحدث إلينا قائالً:الغارة الجوية 

نيا لونياول طعيام ال يداو نن أسيييرتن حيي  ان ننزلعياميداً الى  نيت عنيد ظهيرة يوم االثنين ) 
فن أجواو  نورد سيييمعيت تحليق طيامرة حربيية وأياييياً طيامرة ة المعياتقق ننزلنيا ي ن بمن  ي 

باللع العام   اشييياادت وقوعهولحةات  ةيو ج ة راغديييفير  فوجئت بسيييما   ع  ها المن  ة
 و ت اف بها  الورابن بمن  ية المعياتق ارتفن ال  يار واألدخنية الة يفة وشييياادت ح ام وأشييي 
تلوهمها النيران ال ارة فن  م اتجا  بعد ان شيييا  ال  ار شييياادت أجزاو نن ح ام السييييارة 

أن ال ارة اسوهدفت سيارة  انم   تفرع  وتعو ر المسافة قري ةق على ال ريق  حي   نت ن  ً
ديد نن األاالن الوليدي الاي يااف  م يوم للوسييوش نن سييوش ) شييعار  ( ويااف نعط الع

 أن انت الصيدنة ! ق عند وديولن المةان ارعت إلى  –او حاجاتهل الايرورية نن السيوش شيرل
  انوا بالسييارة رأيت أشي و وق ن دي يرة ان نا ت  ت نن أجسياد الايحايا الموسيوقين الاين 

جمين الناس  ان قنمولئة بول  األشيي و واألشييجار بن  المسييوهدفةق  انت قارعة ال ريق الورا
جمين نن  يان على قوليت ال يارة  قجزرة المنن اول نيااولين  ةوهياالموواجيدين نعن لح

نن أايالن نن  ونيا وال نيدنيون أبريياو ليم لهل أي ع قية بي ي  جميعهل لسيييييارة ق نون ا
( أطفال 4( ندنياً بينهل )11أعمال عسييةرية وليسييوا ن اتلينق  انت حصيييلة ال ارة رحيم )
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تل الوعرف عليهل نن خ ل أاياليهل الياين  يانوا يعلمون بيااياب أقربيامهل الايييحياييا 
 للوسوش على نون السيارة المسوهدفة(.

سببت الغارة الجوية على السيارة تعامًا، شاهد عيان  27 – جاسريالحنين على 
 المستهدفة بفقدانه شخصين من أقربائه قابلناه وقال لنا: 

)  نت جوار ننزلنا أترقف وديول سييارة  انم الوليدي الاي  ان عليها شيلصيين نن أقربامن 
ولةق وبينما أنا  اال فن سيين ال ف ناوابن أخن فيصييم أحمد  الجاسييريال عمن : علن اادي 

وبين نن  ية  عياتقمبيالأشييياايد نرور السيييييارة بيال ريق الورابن الياي يربع نن  ونيا المعروفية 
شعارةق تفاج ت فن تل  اللحةات بال ارة الجوية عندنا اسوهدفت السيارة وقافت بحديداا  

 ال ارة و نت فن تل  أرع وننفن  م اتجا ق    -الموسيييوقين   –المدنيينونن  ان عليها نن 
 انت وديلت وعندنا ارعت إلى المةان قبرياو األمدنيين للاسيوهدافها نن  اللحةات نااوالً 

قلل اسيييو ن الوعرف على ن ن  تلي  الج ي  على قييد الحيياة  اًأحيد نونياثرة لل  أجيد االشييي و
  ان عمن علن اادي وابن أخن بينها.واالش و  الون 

 للمركز القانوني للحقوق والتنمية:  –وأفاد الشاهد/ جبران متعب الوليدي 

) ب ن ال ارة الجوية اسييوهدفت سيييارة  انم الوليدي أحد أقربامط وأنط  ان يااف  م يونين 
 المعياتقين يم على نونهيا نيدنيين نوسيييوقين نن نن  ية لبسيييييارتيط إلى سيييوش )شيييعيارة( 

ا يول يا  نن أجرة ن لهل  ن يعول أسيييرتيط نن خ لهياق والمنياطق الحيدوديية المجياورة نةير ني 
فالسييارة المسيوهدفة  انت نصدر دخم سامق السيارة لووفير نو ل ات المعيشةق وأدت ال ارة  

 نصدر دخلها(.عيلها الوحيد وأيااً إت ف إلى رحيم أب األسرة ون

 

 

 

 

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


 بقصف سيارة متسوقين 
  –مديرية شدا   –الخط العام بمنطقة المعاتق  

 محافظة صعدة
 2020يونيو    15االثنين

 

 
     d /LCRDye j Z e x w l v u 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
7 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 11 7  4 القتلى 

 المنشآت المدنية:

 
  

  

    1 تدمير

   1  تضرر

 

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المن  ية الون تل تح ي يات نييدانيية لمعرفية  المر ز ال يانونن اطلن على الواقعية وأجر 
وأالط بالسيةان المدنيون وان ال ارة الجوية اسيوهدفت  ندنيةن المن  ة أاسيوهدافها ووجدنا 

الى   يانوا عياميدينسيييييارة نواطنيا  يانيت نةوةية بمواطنين نوسيييوقين نن أايالن المن  ية 
ألنر الاي يؤ د ارغل انهيا حدودية وال توجد أي أاداف عسيييةرية فن تلي  المن  ية  ننياالهل

أن نا قانت بط قوات الوحالف او اسوهداف نوعمد للمدنيين والمنشآت المدنية وان جرامل 
يعياقيف عليهيا ال يانون اليدولنق وخرقياً للم يادم وال يل الون أجمعيت عليهيا المجومعيات 

اسيييومرار السيييعوديية وتحيالفهيا فن قويم واسيييوهيداف األطفيال والنسييياو  ونجردالموحايييرة. 
رتة ها ي الوحالف السعودياال   الون نانا او إال جريمة بشعة تااف إلى الجرامل  والمدنيين 
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ونسيمن المجومن الدولن الاي نا اال ديانواً إااو اا  الجرامل الون يند  لها ج ين أ   أنام نر
اإلنسييانية والون سييوشييةم فن المسييو  م ال ريف ع  ة أنام تةاتف المجومن الدولن ودفاعط 

ت بم سيييوةون اا  الجرامل سيييوابق دولية فن العدوان على المجومعات عن الح وش والحريا
 والدول.

 

 توصيات المركز:

  المر ز ال انونن للح وش والونمية يدعو جمين ننةمات المجومن المدنن والمنةمات
الدولية وخصوداً ننةمات األنل الموحدة إلى تحمم نسئولياتها األخ قية واإلنسانية 

 الوحالف السعودي نن جرامل بحق ال شرية و اإلنسانية جمعا. تجا  نا يرتة ط طيران
   ما يدعو األنل الموحدة ونجلم األنن إلى الحفاظ على نا ت  ى نن سمعوها وسرعة 

العمم على وقف الحرب ووقف نزيف الدم اليمنن والحد نن ارتةاب الجرامل بحق  
 أطفال ونساو اليمن.

   دولية للوح يق فن اا  الجريمة وغيراا وت ديل ويدعو إلى سرعة إرسال لجان تح يق
 نرتة يها لل ااو الدولن.
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

نو    العمر النو  االسيييييييييل  م
 تاريخ الواقعة نةان الواقعة المديرية االنوهاك 

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  14 طفم فيصم أحمد علن الجاسري    1

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  12 طفم يحيى علن برط الصوفن  2

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  13 طفم غااي يحيى ثابت الوليدي  3

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  14 طفم ال وجانن ع د اهلل جابر علن  4

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  25 ي ر نسيل نحمد جابر الوليدي  5

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  31 ي ر  انم حسين جابر الوليدي  6

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  60 ي ر علن اادي اارب الجاسري  7

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  55 ي ر علن نحمد نحمد جابر اماس  8

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  42 ي ر الحق أحمد ننصور لع يفن  9

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  35 ي ر أحمد علن سلمان العانري  10

 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  شدا قويم  24 ي ر أحمد ع د اهلل دال  الجاسري  11

 صور بعض الضحايا من القتلى المدنيين 

   
 ا يا حضلا د حأ  د سج  ن م  ىقب ت ا مم  ةقزمم  ا  م دق  لم حي ا  يندم 
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 (.2ملحق رقم )

 والمتضررةأسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة 

نو    اسل داحف المنش ة م 
نو    العدد المنش ة

 الارر 
المن  ة/ 
 تاريخ الواقعة نةان الواقعة المحافةة  المديرية

 م 2020يونيو  15 ال ريق العام/ المعاتق  دعدة شدا تدنير  1 سيارة   انم حسين جابر الوليدي  

 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  

   
  

 
 ة فدهتسملا نيقوستمل ا ةرايس نم  ىقبت ام  رهظت روص

 صنعــــاء –اليمــــن  - صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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