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 محافظة إب  -جدر المخادر قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  مكــان اإلنتهاك :
كميو متر عن العاصمة صنعاء  من  193 تبعد محافظة إب

( مديرية 20الناحية الجنوبية ، وىذه المحافظة تتكون من) 
احدى ىذه المديريات تسمى المخادر ، وفي ىذه المديرية  
يوجد جسر يربط بين محافظة صنعاء ومحافظة إب  
،والمحافظات االخرى التي باتجاىيا ،ويعتبر  ىذا الجسر  

م قامت 2014لمحافظات ، وفي عام رابطًا حيويًا بين ا
الحكومة اليمنية بأعمال الصيانة واعادة تأىيل الجسر 
،باعتبار ان الجسر انشئ  في منطقة كثيرة السيول ، وال 

( متر 200يوجد بجوار ىذا الجسر أي معسكر أو منشأة عسكرية ،او حتى نقاط امنية .ويبمغ طول  ىذا الجسر )
مى الدليل ويسمى الجسر عادة جسر الدليل أو جسر المخادر .ويبعد ىذا الجسر ،ويقع ىذا الجسر في منطقة تس

عن مركز المحافظة بحوالي عشرين كيمو متر ، وىذا ىو الجسر الذي تم استيدافو من قبل الطيران الحربي 
منازل من  لمسعودية وتحالفيا ،وبالقرب من ىذا الجسر توجد منطقة سكنية لفئات ميمشو ، ال تجد  ما يكفي لبناء

 الطوب وما الى ذلك ،وانما منازل من القش والصفيح وبعض اجزاء من خيام .
 :  الساػح الراسؼح والٌصف صثاحًا ترىلٍد الٍوي .ولد االًرهان 

 .م3122\4\32ٌىم الثالثاء  املىافك ذارٌخ االًرهان:  

 ًىع االًرهان:
)الدليل( نتج عنو قتل واصابو مدنيين ،وتدمير الجسر ،وقطع قيام الطيران الحربي بالقصف عمى جسر المخادر

ب  .  الطريق بين الرابطة بين محافظة صنعاء وا 
 جهح االًرهان:

المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا)الحرب ضد اليمن ( وىي )اإلمارات ، الكويت، قطر، البحرين، 
 مصر، السودان، تركيا، األردن، أمريكا(

 ولائغ االًرهان : وصف
م قامت الطائرات الحربية لمسعودية وتحالفيا بقصف جسر المخادر والذي كان مكتظًا 21/4/2015صباح يوم  في

( قتمى واخرين جرحى 4بالسيارات والدراجات النارية ،واحدى ناقالت الوقود ،وقد نتج عن قصف ىذا الجسر سقوط )
إلسعاف الجرحى الذين كانوا  فوق الجسر ،وفجأة قامت الطائرات الحربية ، وبعد أن شاىد المارة ىذه المجزرة ىرعوا 

صابة اخرين  وتدمير كمي  وتحالفيا بقصف المسعفين من المدنيين مما ادى الى تناثر أشالء العديد من المدنيين وا 
 لمجسر من احدى الجيتين .



 

 

  TheLegalCenter148@gmail.com: mail-E 00967 777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  

 املزكز الماًىًً للحمىق والرٌوٍح

 2صفحة 

 محافظة إب  -جدر المخادر قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

واألضرار بشهادات الشهىد وإفادات املركز القانىني وثق حاالت القتل املباشر للمدنيني  واإلصابات 
 أهايل القتلى وإفادات املصابني وبالصىر الفىتىغرافية والفيديى والتقارير الطبية .

 

 :افاداخ شهىد هي الارب الضحاٌا 
  من يوم الثالثاء  صباحاً  والنصف التاسعة الساعة عند بقولو" افاد ، عاماً 30ث (  – ص -أ ) الشاىد

م  شاىدنا الطائرات تستيدف جسر الدليل بمنطقة المخادر بغارتين وكان عميو عدد 2015\4\21الموافق 
وعندما تجمع  إلسعافيمسقط عمى اثر الصاروخ االول اربعة اشخاص فيرع الناس مارة ودراجة نارية من ال

قط العشرات منيم وكان من ضمنيم احد الضحايا وصمت طائرة اخرى قصفتيم فس إلنقاذالناس فوق الجسر 
وخفنا من اسعافيم حتى ال يحدث قصف اخر حتى وصمت سيارات  اقاربي وقد تحول بعضيم اشالء صغيرة "

 االسعاف.
 

 قصفت الطائرات  والنصف التاسعة الساعة الثالثاء عند يوم في صباح عام : افاد بانو25م( -الشاىد)أ
 عمى نارية دراجة متن عمى كانا شخصين استشياد الى وادى سمارة لنقي اسفل يقع الذي السعودية الجسر

 لمقيام بإسعاف العام الطريق عمى والمسافرين البسطات واصحاب والباعة المواطنين وقد تجمع  الجسر، ىذا
العشرات منيم بين قتيل وجريح  سقوط الى ادت اخرى بضربو السعودية وتحالفيا لُتفاجئيم طائرات المصابين

 . كميا تدميرا الجسر تدمير عن فضال وتناثرت اشالئيم ،
 

 افاداخ طثــــــــــــــٍح :
،  الدليل لجسر الغارات استيداف نبأ تمقيو  بمدينة إب افاد عن  العام الثورة مستشفى ىيئة الطوارئ في لمسؤو  

الحاالت المصابة لممستشفى  عشراتذىبت القميل من سيارات االسعاف لشحة المشتقات النفطية فأوصمت وبعدىا 
 ما  ،ومن ضمنيم اطفال حيث تتراوح اعمارىم  وصمت جثث ىامدة ومتفحمة واشالء بشرية  (20) كان منيم عدد

 بعضيا خطيرة وتتراوح  مصابين بجروح (30) المستشفى ايضُا عدد استقبل كما ، سنة 30 إلى سنة12 بين
 مختمفة كالحريق والشظايا وبتر األعضاء  بإصابات اصابتيم تفاوتت ،كما سنة 40 إلى سنة 11 بين اعمارىم

والبعض منيم مات بإصابتو. كما افاد ان المستشفى اطمق نداء استغاثة لمتبرع بالدم لكثر الحاالت المصابة وافاد .
ان المستشفى نتيجة لمحصار المفروض عمى اليمن يفتقر الى االدوية والمستمزمات الطبية االمر الذي يتسبب 

 بتدىور الحالة الصحية لممصابين والمرضى.
 ًرائج ها خلفه المصف هي ضحاٌا واضزار: : 

 الضحايا: -

( قتيل منيم )اطفال  ونساء 11)إثره ما نتج عن القصف من ضحايا واضرار حيث سقط عمى وثق المركز القانوني 
 .(2، 1) رقم ين( بجروح مختمفة وبياناتيم وفقا لمممحق26كما اصيب )
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  االضـــــــــــــزار:
 باعتباره يقع في  كبيرهذات االىمية ال المخادر مديرية سمارهنقيل  بداية الواقع في الدليل جسرتدمير  -1

 لمصمحو تعطيل استيدافو عممية وتمثل صنعاء بالعاصمة تي اب وتعز محافظيربط  ووحيد عام طريق
 .المحافظة والى من  وكذا المديريات بين المواطنيين وتنقل حركت من ومانع مباشر تاثير لو عامو

تدمير منازل تقع بجانب الجسر من اسفل عبارة عن صفيح ومخيمات يسكنيا قرابة خمسون اسرة الفقراء  -2
 من الميمشين الذين سقط العديد منيم بين قتيل وجريح  وشردت بقية االسر.

 لجسر.تدمير شبكة مياه لمشرب والري لمنطقة  المخادر المارة من جانب ا -3
 تعطيل عدد من السيارات والدراجات النارية كانت عمى الجسر. -4

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانىن الدويل العام والقانىن االنساني الدويل وتىصيات املركز:

فيو او بقربو أي مواقع او  المركز القانوني من خالل االطالع عمى الواقعة ومعاينة مكان االستيداف الذي اليوجد
منشئات او نقاط  عسكرية او مقاتمين فيو منشأة خدمية مدنية تتعمق بحياة الناس ومصالحيم  كما ان الساكنين 
بالقرب من الجسر ىم اشخاص مدنيون من الفقراء الميمشين كما ان الطيران قد شن غاره اخرى مستيدفا 

ضحايا الذين سقطوا نتيجة الغارة االولى مما ادى الى حصول مجزرة سقط المسعفين المذين ىرعوا وتجمعوا إلنقاذ ال
فييا العشرات بين قتيل وجريح وكل ذلك يؤكد ان قوات التحالف السعودي ومن اليو قد ارتكبت جرائم حرب وحرائم 

 ضد االنسانية تستوجب معاقبة مرتكبييا لذا فإن: 

رسال لجان لمتحقيق في ىذه االنتياكات، يدعو المنظمات والييئات الدولاملزكز الماًىًً  ية فتح ممفات تحقيق وا 
كما يدعو المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق في ىذه االنتياكات، وتقديم مرتكبييا لمعدالة ومحاكمتيم، وحماية 

 المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية.

والمنظمات لوقف استيداف المدنيين والالجئين ووقف الحرب عمى اليمن تمك الدول والييئات  وتشكل ػاجل ًذػى
  .وسرعة إغاثة الالجئين والمدنيين وتعويضيم وسرعة إنشاء وحدات طبية

 المالحق الخاصة بالتقرير

 رجال(.-نساء-(اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو لمقتمى والجثث المحترقة )اطفال1الممحق رقم)  -1
 اسماء وبيانات وصور ومقاطع فيديو لممصابين.( 2الممحق رقم )  -2
 ( بيانات وصور ومقاطع فيديو  لممنازل والمحطات والناقالت والسيارات التي تدمرت وتضررت.3الممحق رقم )  -3
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 (2امللحك رلن )
 لفها  السؼىدٌح وحتل)المرلى( هي املذًٍني  الذٌي اسرهذفهن الطرياى احلزتً  أمساء وتٍاًاخ الضحاٌا

 حمافظح إب  املخادريف جسز 
 التارٌخ  الٌوم  مكان الواقعة المحافظة الحالة  العمر  النوع اإلسم  م

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 11 طفل جثة طفل مجهول  1

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 12 طفل صالح أحمد درهم سلٌم 2

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 22 ذكر هتافة  ولٌد عبد السالم علً  3

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 22 ذكر محمد ٌحٌى محسن حٌدر  4

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 22 ذكر راهٌم علً غالب الوجٌه بإ 5

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 25 ذكر غازي قاٌد محمد شاٌع  6

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 25 ذكر صالح أحمد ناجً العماري  7

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 25 ذكر عٌسى محمد قاسم األهدل  8

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 25 ذكر الحسٌن علً سلٌم  9

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 30 ذكر صوٌلحعٌسى أحمد مصلح  10

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 30 ذكر أصٌل صادق الجمعة 11

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 32 ذكر ٌحٌى محمد علً عبد هللا الصلولة  12

 21/4/2015 الثالثاء المخادر جسر  إب قتٌل 33 ذكر بسام عبد الرحمن الجمعة  13

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 35 ذكر أحمد محمد علً ناشر سلٌم 14

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 35 ذكر أحمد درهم سلٌم 15

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 35 ذكر ثابت أحمد علً قاٌد العمري  16

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 26 ذكر جثة مجهول  17

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب قتٌل 28 ذكر جثة مجهول  18

 

 ػلى جسز املخادر )المرلى( جزاء لصف الطرياى السؼىدي وحتالفه تؼض الضحاٌاشالء صىر أل
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 الضحايا المدنيين الذين قتمتيم صواريخ  الطيران الحربي لمسعودية وتحالفيابعض  اشالء  صور 
 21/4/2015  -محافظة إب –جسر المخادر 
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 الضحايا المدنيين الذين قتمتيم صواريخ  الطيران الحربي لمسعودية وتحالفيابعض صور أشالء  
 21/4/2015  -محافظة إب – جسر المخادر
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 ( 3امللحك رلن )
 إبحمافظح  املخادرامساء وتٍاًاخ  الضحاٌا هي اجلزحى الذٌي اصٍثىا  يف هٌطمح جسز 

 .تسثة لصف الطرياى السؼىدي وحتالفه 
 

 التارٌخ  الٌوم  مكان الواقعة المحافظة الحالة  العمر  النوع اإلسم  م

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 5 طفل محمد عبد الكرٌم عاطف 1

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 11 طفل غوٌزي حسان الشماغ 2

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 15 طفل جمال المروعً  3

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 17 طفل أكرم أحمد أحمد الجبلً  4

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 18 طفل ولٌد عبد هللا فاضل  5

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 18 طفل عبد الفتاح حسن علً محًٌ الدٌن 6

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 20 ذكر صدٌق عبد هللا الدحامً  7

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 20 ذكر معاذ ناجً المحنً  8

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 25 ذكر بالل حسن محًٌ الدٌن 9

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 25 ذكر شوقً عبده محمد ثابت الغبشً  10

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 25 ذكر محمد أحمد قرشً معوضة  11

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 27 ذكر وضاح أحمد ناجً العماري  12

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 30 ذكر سنان عاٌض محًٌ الدٌن 13

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 30 ذكر محمد الذماري  14

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 35 ذكر ضافر محسن علً شمسان  15

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 35 ذكر محمد علً عبد الجلٌل  16

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 35 ذكر حمود عبد الرب علوي  17

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 38 ذكر عبد هللا قاٌد صالح العٌانً  18

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 40 ذكر حسان علً ناصر الشماغ  19

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب 40 ذكر عبد هللا صالح أحمد عسكر  20

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب   ذكر أبو راغب النواري  21

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب   ذكر محمد علً صالح 22

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب   ذكر ناٌف عبد هللا أحمد الشعوري  23

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب   ذكر محمد حسن المساوى 24

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب   ذكر عبد السالم الحمٌري  25

 21/4/2015 الثالثاء جسر المخادر  إب مصاب   ذكر محمد صالح الشبوانً  26
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 محافظة إب  -جدر المخادر قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 

 (3امللحق رقم)

 إب   –صىرج  ذىضح ذذهري  جسز املخادر 
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