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 ملخص:

جيية حفصن   ر  ل  رلع  ابرا  رس  نف  شرنا  شن  يران  حالف  نفدوان  نفعندي أ بع غ رلعن   
نسنندفوفم تعنندي ا ةرل ة    2020ييفري   1فرلة نألع دلء نفسينفق    11:00في نفعننلشة  حقايبل    قلئق  

اةيينء اتنظيتة يلقة شننسعننرة فدرنننر  تصنننغ ترل  تدومرة شل  تقا ة ت  تنلم بيو نفسومرر   
( تومرر  يفلة انتاب  2تالفظة صدو ، تسل بسفا ش  تقد  )  –توياية نفصفانء   – سنطقة نفسقلش  
ي  نتابحر  ا ال ة بيفلم اعج  جسردفم ت  بسنا  تومرة حوش   رم شندليم،  ( آرا6تعننة اجا  )

معنلمرة نفسعندفوو اتنظيتة نفطلقة نفرنسعنرة اةفال   لسل  تا  نفنلعن  نفجيية تعندي ا نغرل ة نغ
 بضانعنً جعرسة  سصنغ نفسرل  نفسدومي اتنلالً تومرلً.

 فاصيل الواقعة:ت

 1ت  فرلة نألع دلء نفسينفق    11:00شنو نفعنلشة نفننننن 
بلن نا قنن ينلن   2020ينيفنرني   با  م يننلئناحنرن  ينا نرندنرن  

فلدالف  نفعدي أ في سسلء تنطقة نفسقلش  سوياية  
تالفظة صنندو  اشنننم رالم يلدلحفل   –نفصننفانء  

شلً  بع غ رلعن  جيية رلعحر  تنفل نسنندفوفم تعنندي  
نغمعننننلمرننة   انغرننل ننة  فإليينء  يضنننم تعننندللتننل  
انسندفوفم نفنلعحر  نألرا  تنظيتة يلقة شنسعنرة 

تخصنصنة فدرننر  تصننغ صندو  فلسرل  نفسدومرة شل  تقا ة ت  تنلالً تومرلً حقطنة بسنا  شندليم  
نفسعنندرجا ،  تا  نفنلعن  نفجيية تعنندي ا تعنندللتل  نغيينء اتنظيتة نفطلقة نفرننسعننرة ابضننا   

صننغ نفسرل  نفسدومرة اتنلم نفسيني   بيسو شرضنة نفسقرني نفتأ حعنأنة بسنا  تعندرجا  حل دة   س
 –( ت  بسنناحة نفطفلة  بسننسلء بيسو 2فلسيني   بيسو ضننر  نش شنندليم تسل حعننببم في قد  )

شلتلً،    70نفبلفنة ت  نفدسا   ةبشينم، اجوحفل نفسعنننة  تايم شلي يعننر  ب ي عيد  8نفبلفنة ت  نفدسا 
( آراي  ت  نألسنننا   رنفم  ال ة بيفلم انتابحر ، بسنننسلئفم باضنننانلقل في تاليق قتن 6  )اجا

 نفدقايا.

 جانب مما خلفته الغارات الجوية في المنطقة 
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 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

شعلول   أحمد  الجوية،   22  – حمزة  الغارات  بفعل  المنكوبة  شعلول  أسرة  من  الناجين  أحد  عاماً، 
مهوري بمدينة صعدة وتحدث لنا عن  قابلناه أثناء رفقته للمصابين من أسرته بالمستشفى الج

 واقعة الهجوم الجوي قائالً: 

سننسدم صنني  حالرق نفطلئان  نفاا رة فلدوان  نفعنندي أ قب  نفقصنن   نصنن  سننلشة انسنندسا "
نفدالرق احفلجر   رنن  نفطران  نفنلع  نألاف   م بشقبفل  وقلئق رلع   لمرة شننلقو  اترو اقيا  

  4اظنل  لننم تدينجنونً  سنطقنة نفخفجي نفدي حبدنو  نفننلعحر  في تنطقنة نفسقنلش في حلنل نفل
لرليتدان  ش  نفسقلش نفدي يقغ فرة تنلفنل نفتأ نسنندرجامل  احقطنة بسنناحي،  م شلا   نفطلئان   
رنلعحر  برا  شل  مف  نفسأنل  اشقبفنل نحصننن   ي ب ي يخبامي  نر  نفقصننن  نفجيأ منلففم  نر    

عننرلعحي افيع اصننيفي  رلم نفسنلم ابراجم  ااقيا ضنناليل ت  بسنناحي، شنوقل قاشم ةف  تنلفنل  
تصنننل ر  ت  بريحي لنل  نفظالم  نتعنننلً الننم بمنل اشنو  ت  نفجران  مخاجفم حانم جن  نفظالم  
ررنرة تدلا   نفنلعن  نفجيية ير  تلانم نفطران  يالق في بجينء صندو ، اقدم رلع  جيية جينع  

م ت  مينفت نفسنلم صنننيس بسننناحي  تنلفنل تبلشنننا ً، انمفجلع نفصنننينعيش رل  شنننظليل تدومرة  رل
ابصنل دفم في بمالء تدفاقة ت  بجعنلتفم، برلبفم للمم يلفدفم ياجة اب   نفرنظليل ةف  تقد   

  8بيسو شساقل   بسنننسلءجوحي تايم شلي في سننن  نفأفيفة انردلفم بيضنننلً  انء  شنننقرقدي نفطفلة  
سننين  انفبقرة مقلنلقم ةف  نفسعندرنف ، بتل نفسنلم فقو ملفة ضناع جعنرم ا الجة ةف  حاترم اةصنال   
اما  تعنندرجاي  فة ت  تلفأة اال موعأ فسل ن حم نفقصنن  نفجيأ ير  ال ييجو  أنل  شعننأاية با 

 "تخلا  بسلاة انفطبردة نفسومرة ظلقا  فلدرل 

الذي تسكنه  عاماً، شاهد عيان ومالك المنزل المتضرر    60العمر    يبلغ من  –أحمد عيضة المقشي  
أسرة شعلول ضحية الغارات الجوية التي أحدثت في أفرادها قتلى وجرحى، قابلنا صاحب المنزل  

 وقال لنا: 

لنم فسنلم آرا في بسننأ  فرة تغ للفة بفان  بسنناحي ايبدو ش  تنلفي نفسعنندرجا ألسننا  شنندليم  "
ة نفسقنلش، اقدنم نفننلع  نألاف  فلطران  نفاا ي فدانلف  نفدنوان  نفعننندي أ  يينفي لرلي تدا  سنطقن 

فرالً فخاجم ةف  فنلء تنلفي بشنلقو تأل  اقيشفل اعرم شدسة نفلر  عبيم ب رنة    11:00في نفعنلشة  
اربنلع حاحفغ ت  قنجا شنننرنوحنة ةينو  نفسنظسنل  نفسالرنة قبن  فدا  النل  ياديأ شل  تعننندللتنل   

فاش ا طلمرل ( انسننندسا  نفنلعن  نفجيية  لسننندفونو نففنجا اتنظيتة يلقة  ةيينء اةرل ة يلعئة )
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شنسعنرة ابيضنلً اقدم نفنلع  نألررا  جينع تنلفي نفعنل ق نفتأ حعنأنة بسنا  بيسو شندليم  دو شو   
 قنلئق سنننسدنم بمنلو يننل ا  غرنل نة بسنننا  شننندليم، قاشنم ةف  نفسنلم اة ن  نلألقنلفي ت  نفسنطقنة 

سنننا  ت  نفسنلم الل  برلبفم قو بصنننربين اقدلم نفنلع  بم بيسو شننندليم  يخاجي  جسرغ بفان  نأل
ايفلة فة، تنلفي ملفة نفضاع نفجعرم اشلقو  يفا  لبرا  في تأل  نفنلع  نفدي اقدم جينع نفسنلم 
حبدنو شننة  خسعنننة بتدنلع حقايبنلً اجسرغ نفسنرنننف  نفسعننندفنوفنة يداففنل نألقنلفي  طنل دفنل نفخنوتي  

 ."ي انفونميانفسومي انفينض  فلقلص

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2  1 1 القتلى 

 6 1 2 3 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
    

  1 1  تدمير 

 1   1 تضرر 
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 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

نفسنطقة نفدي حم نسنندفونففل حاقرقل  ترونمرة فسدافة    نفسالل نفقلميمي نيلغ شل  نفينقدة ابجا 
تعننندي شلً يضنننم تعننندللتل  فإليينء  تومرة اب  نفسأل  نفسعننندفوو شبلع  ش    نفسنطقة بااجومل 

انغرل ة نغمعنلمرة اتنظيتة يلقة شنسعنرة تخصنصنة فدرننر  تصننغ فلسرل  نفسدومرة شل  تقا ة  
اال حيجو بأ بقونو شعأاية في حلل نفسنطقة نألتا نفتأ يؤلو  ت  تنلالً تومرلً حقطنة بسنا  تومرة،  

انفسنرنننف  نفسنومرنة اقي جانئم  ب  تنل قنلتنم  نة قين  نفدانلف  قي نسننندفنونو تددسنو فلسنومرر  
يدنلق  شلرفنل نفقنلمي  نفوافي، اراقلً فلسبنل ل انفقرم نفدي بجسدنم شلرفنل نفسجدسدنل  نفسداضنننا . 

نسندسانع نفعندي ية احالفففل في قد  انسندفونو نأليفلم انفنعنلء انفسومرر  تل قي ةال جايسة   اتجا 
اتعنننسغ نفسجدسغ ب   احأبفل بتلم تاي  نفدالف  نفعننندي أ رننندة حضنننلو ةف  نفجانئم نفدي  تل انم 

نفوافي نفتأ تل انم صنننلتدلً ةانء قت  نفجانئم نفدي ينو  ففل جبر  نغمعنننلمرة انفدي سننندرنننأ  في  
نفسعدقب  نفقاي  شقبة بتلم حألح  نفسجدسغ نفوافي ا فلشة ش  نفاقي  انفاايل     سدأي  قت   

 نفجانئم سين ق  افرة في نفدوان  شل  نفسجدسدل  انفوام.

 

 توصيات المركز:

   نفسالل نفقلميمي فلاقي  انفدنسرة يوشي جسرغ تنظسل  نفسجدسغ نفسومي انفسنظسل  نفوافرة
تل   حجل   انغمعلمرة  نألرالقرة  تعئيفرلحفل  حاس   ةف   نفسداو   نألتم  تنظسل   ارصيصلً 

 ياحأبة يران  نفدالف  نفعدي أ ت  جانئم  اق نفبراية ا نغمعلمرة جسدل.
  تم نفسداو  اتجل  نألت  ةف  نفافلظ شل  تل حبق  ت  سسددفل اساشة نفدس   لسل يوشي نأل

نفجانئم  اق بيفلم امعلء   نعحألس  انفاو ت   نفرسني  نفوم  نفااس ااق  ملي   شل  اق  
 نفرس . 

   احقويم ارراقل  نفجايسة  قت   في  فلداقرق  حاقرق  افرة  فجل   ةعسلم  ساشة  ةف   ايوشي 
 نفوافي. تاحأبرفل فلقضلء 
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

ميا   نفدسا نفنيا نالسنننننننننم  م
تأل    نفسالفظة  نفسوياية نالمدفلك 

 حلعيش نفينقدة  نفينقدة 

 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء قدرلة 8 يفلة  سسلء بيسو ضر  نش شدليم   

 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء قدرلة 70 نم    تايم شلي يعر  ب ي عيدة   

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

ميا   نفدسا نفنيا نالسنننننننننم  م
تأل    نفسالفظة  نفسوياية نالمدفلك 

 حلعيش نفينقدة  نفينقدة 

 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  جاياة 3 يفلة  تالك يعر  عسلم  
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  جاي  10 يف   ملئ  بيسو ضر  نش شدليم   
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  جاياة 11 يفلة  تايم بيسو ضر  نش شدليم  
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  جاي  19  لا تاسو بيسو ضر  نش شدليم   
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  جاياة 20 نم    ايل بيسو ضر  نش شدليم  
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  جاياة 22 نم   فرل  تجلقو شلي سبدل  

 

  

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


 2020يوليو    1األربعاء،   محافظة صعدة –مديرية صفراء   –منطقة المقاش   بقصف أعيان ومنازل مدنية

 

 
     d /LCRDye j Z e x w l v u 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
9 

 (.3ملحق رقم )

 والمتضررةأسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة 

 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  

   
 القشلة األثرية وخلفها تصاعد ألسنة اللهب من منطقة المقاش الذي استمر حتى صباح اليوم التالي جراء الغارات الجوية مدينة صعدة وقلعة 

 
 المستهدف بالغارات الجوية وما كان يقدمه في مجال اإلغاثة اإلنسانية للنازحين  جر الطبيعة الخدمية واإلنسانية للهن

ميا   ميا نفسنرر  نسم صلي  نفسنرر  م 
تأل    نفسالفظة  نفسوياية  نفضاع 

 حلعيش نفينقدة  نفينقدة 

 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  حوترا تخل  رتنء  تعدي ا نفسجل  نغمعلمي فإلرل ة اروتل  نغيينء  1
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  حضاع  تنلم بيسو شرضة نفسقري   2
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  حوترا تاطة لفا لء  تنظيتة يلقة شسعرة فسصنغ صدو  فلسرل  نفسدومرة   3
 2020ييفري  1 نفسقلش صدو  نفصفانء  حضاع  تصنغ تصنغ صدو  فلسرل  نفسدومرة   4
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 القصف   جراء   والمتضررة   المدمرة   المدنية   المنشآت   لبعض صور  

 
 جانب من تصاعد  األدخنة والحرائق الذي سببتها الغارات الجوية على األعيان المدنية المستهدفة 

 
 بهنجر اإلغاثة الطارئة بمنطقة المقاش والحفره التي احدثتها قنبله جويه    صورة أخرى للدمار الذي ألحقته الغارات  

 
  اإلغاثة وما بقي من حطام هيكله جراء الغارات الجوية للتحالف صورة ألسقف هنجر  

 صنعــــاء –اليمــــن  - صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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