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 ادلزكز الماًىًً للحمىق والتٌوٍح

 1صفحة 

 ومديريتي ضحيان والبقع –صطدة قصف المدنيين في محافظظ  –تقرير حقوقي 

  املكــــان :
 سكني مدني جوار المركز الثقافي بمدينت صعدة ومنشآث خدميت. منزل-1

 محافظت صعدة  -منطقت الضميد  -ضحيان مديريت سكني في  منزل -2

 محافظت صعدة  -البقع في مديريت  سكني  منزل  -3

 اوقات مختمفة جميعيا بعد منتصف الميلالزهاى :  

 م2015\5\6يوم االربعاء الموافق   التارٌخ:

ومقتل  ثالث وتدميرىا عمى رؤوس ساكنييا مدنيين عمى منازل مواطنين قصف بالطيران الحربي  االًتهان:ًىع 
 منشآت مدنية وخدمية.واستيداف  اسر

المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا وىي )اإلمارات , الكويت, قطر, البحرين,  جهح االًتهان:
 أمريكا(المغرب, مصر, السودان, تركيا, األردن, 

 وصف ولائغ االًتهان :
في ساعات الفجر األولى من يوم األربعاء قامت الطائرات السعودية وحمفائيا بشن عدة غارات عمى عدة أحياء 
حدى  ومناطق سكنية متفرقة في محافظة صعدة ُجل ساكنيو من األطفال والنساء نتج عنو قتل اثنان وثالثون طفاًل وا 

صابة عشرات المواطنين ومن ضمن الضحايا أسرة مكونة من سبعة عشر امرأة اثنتان م نين حوامل وعشرة رجال وا 
 وعشرين شخصًا وتدمير عدد المنازل السكنية والمباني الحكومية وتفاصيميا كالتالي:  

 : الواقعة االولى -1
قامت الطائرات السعودية وحمفائيا باستيداف مناطق مدنية في مدينة  في الساعة الثالثة قبل الفجر يوم اإلربعاء

عمى رؤوس ساكنيو, ( عبداهلل اإلبيوقصفت منزل أحد المواطنين المدنيين يدعى )في مركز المحافظة  صعدة
الذي تعرض بدوره - المركز الثقافي بمدينة صعدة يقع بجوارمن ثالثة أدوار  ةمكونعمارة عبارة عن وىو 

 بينيممدنيًا ( 36تحت األنقاض وىم ) مقتل جميع من فيوتدمير المنزل و  ما أدى إلىوىو  -الحقاً  لمقصف
صابة , نساء ( 5و)طفاًل ( 23))جنين( و محكمة مختمفة , كما تم تدمير المركز الثقافي و  ( آخرين بجروح5)وا 

 .ستئناف ومبنى البحث الجنائيالا

 :الواقعة الثانية -2
قصفت الطائرات السعودية منطقة مدنية مأىولة بالسكان المدنيين في منطقة الضميد بمديرية ضحيان في 

 مقتل وأسفر عن)محمد يحيى الميبي( عمى رؤوس ساكنيو المواطن تدمير منزل محافظة صعدة ما أدى الى 
( أطفال آخرون في 7ورب األسرة, كما أصيب ) ( نساء3اطفال و) (4) بينيم ( أفراد 8جميع أفراد األسرة وىم )

 .نفس الواقعة

 :الواقعة الثالثة  -3
)محمد مانع أبو عمى مسكن احد المدنيين يدعى  كتافمديرية البقع منطقو  وحمفائياالسعودية طائرات القصفت 
رب ( أشخاص من أفراد األسرة وىم 8مقتل ) وأسفر القصف عنعمى رؤوس ساكنيو  ها أدى الى تدمير ممراس ( 
 ( نساء.3( أطفال و)4) االسرة و
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 ادلزكز الماًىًً للحمىق والتٌوٍح

 2صفحة 

 ومديريتي ضحيان والبقع –صطدة قصف المدنيين في محافظظ  –تقرير حقوقي 

 استمرار الحصار الخانق عمى محافظة صعدة ومنع دخول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية .  -4
ادلزكز الماًىًً وثك حاالخ ارتكاب جزميح المتل ادلثاشز للوذًٍني  واإلصاتاخ واألضزار تإفاداخ الشهىد 

 ستشفى ادلذٌٌح .وادلختصني يف ه
نظرًا لألزمة الخانقة في مشتقات الوقود بسبب الحصار السعودي لميمن برًا وبحرًا وجوًا واستيداف ناقالت المشتقات 
النفطية من قبل الطيران, ونتيجة لتدىور الوضع األمني في المحافظة نتيجة لتعرضيا المتواصل لمقصف الجوي من 

من التنقل في المحافظة ومديرياتيا عمى مدار الساعة, لم يتمكن فريق الرصد طائرات التحالف السعودي األمريكي 
صعوبة التنقل في المنطقة نتيجة لممخاطر التي يسببيا استمرار قصف الطائرات المتواصل والذي يطال كل شي ل

التقرير نتيجة ا من إصدار ىذقبل يومين  فريق الرصد في صعدة يتحرك في المدينة تقريبًا , وقد انقطع التواصل مع
قد واجينا صعوبة و لتعطل شبكات الياتف المختمفة ومنظومة الكيرباء في مدينة صعدة بسبب القصف الذي طاليا, 

بالغة في توثيق الجرائم التي صدر ىذا التقرير ألجميا, وقد تواصل المركز مع بعض الشيود والمختصين في 
يمكن  الحاالت من القتمى والجرحى فأفادونا بأن الوضع كارثي والالمستشفى الجميوري بمدينة صعدة الذي استقبل 

وصف المعاناة التي يكابدىا المدنيون في المدينة نتيجة لمنقص الحاد في كل المستمزمات الضرورية من دواء 
ىم وغذاء, وافتقارىم الى ادنى مقومات الحياة, وأن الحالة تنذر بيالك جماعي لسكان المحافظة الذين يقدر عدد

الضحايا من المدنيين ساعة  24المدنيين معظميم نساء واطفال, كما ان المستشفى يستقبل عمى مدار آالف بمئات 
جراء قصف الطيران, البعض منيم يصل جثة ىامدة, وبعض الجرحى يموتون نتيجة النعدام الدواء والخدمات 

 االساسية من كيرباء واكسجين وغيرىا.
م فقد افاد المختص بالمستشفى عن وصول 2015\5\6وصمت الييم في يوم االربعاء اما بالنسبة لمحاالت التي 

( 24( نساء و)5بينيم )مدنيًا ( 36)عدد من القتمى جراء قصف مبنى المواطن )اإلبي( خمف المركز الثقافي وىم 
 خطيرة ويحتاجون لمرعاية.  بجروحمصابون ن و( آخر 5, و)طفالً 

 ونساء.( بينيم اطفال 8القصف عمى منطقة ضحيان وىم عائمة الميبي وعددىم) كما وصمت الييم حاالت من ضحايا
 وصف االًتهان وفمًا للماًىى الذويل الؼام والماًىى االًساًً الذويل وتىصٍاخ ادلزكز:

حرب المركز القانوني يعتبر الجرائم المرتكبة بحق المدنيين واستيداف المنشئات المدنية جرائم ضد االنسانية وجرائم 
 يجب مالحقة المسؤولين عن ارتكابيا.

رسال لجان لمتحقيق في ىذه االنتياكات, كما نو  دعو ندعو المنظمات والييئات الدولية إلى فتح ممفات تحقيق وا 
المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق في ىذه االنتياكات, وتقديم مرتكبييا لمعدالة ومحاكمتيم, وحماية المدنيين 

 واألطفال والنساء والمواقع المدنية.والالجئين 
وقرف الحررب إلرى إدانرة اسرتيداف المردنيين والعمرل عمرى وىيئرات ومنظمرات أحررار العرالم دواًل  وتشكل ػاجل ًـذػى

  عمى اليمن وسرعة إغاثة المدنيين.
 ادلالحك اخلاصح تالتمزٌز

 رجال(.-نساء-اسماء وبيانات وصور لمقتمى )اطفال (1الممحق رقم) -1
 ( اسماء وبيانات فيديو لممصابين.2رقم )الممحق  -2
 ( بيانات وصور لممنازل التي تدمرت وتضررت.3الممحق رقم ) -3
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 ادلزكز الماًىًً للحمىق والتٌوٍح

 3صفحة 

 ومديريتي ضحيان والبقع –صطدة قصف المدنيين في محافظظ  –تقرير حقوقي 

 (1ادللحك رلن )
 امساء وتٍاًاخ المتلى هي ادلذًٍني   الذٌي استهذفهن  لصف الطرياى احلزتً السؼىدي وحتالفه 

 جىار ادلزكز الثمايف –يف هزكز حمافظح صؼذج  

 التارٌخ المدٌرٌة المحافظة الحاله العمر النوع االسم م
 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل شهر طفل امة الرحٌم  ٌونس عبدهللا اإلبً  .1

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 2 طفل دعاء ٌونس   .2

 م6/5/5105 الثقافًجوار المركز  مدٌنة صعدة قتٌل 2 طفل ٌحً ٌونس عبدهللا اإلبً  .3

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 3 طفل ابراهٌم عبدهللا علً اإلبً  .4

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 3 طفل ابراهٌم محمد عبدهللا االبً  .5

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 3 طفل ٌوسف عبدهللا اإلبً  .6

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 4 طفل اسماعٌل عبدهللا علً اإلبً  .7

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 4 طفل بغداد محمد جمعة  .8

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 4 طفل رهف محمد عبدهللا اإلبً  .9

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 4 طفل هاجر ولٌد عبدهللا اإلبً  .11

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 6 طفل ٌعقوب محمد عبدهللا اإلبً  .11

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 7 طفل هند عبدهللا االبً   .12

 م6/5/5105 المركز الثقافًجوار  مدٌنة صعدة قتٌل 8 طفل اٌمان ولٌد عبدهللا اإلبً  .13

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 13 طفل خلود ولٌد عبدهللا اإلبً  .14

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 13 طفل رٌاض عبدهللا علً اإلبً  .15

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 13 طفل علً عبدهللا علً اإلبً  .16

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 13 طفل ٌاسمٌن عبدهللا علً اإلبً  .17

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 14 طفل سمر عبدهللا على  محمد اإلبً  .18

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 14 طفل ماهر عبده عوباهً   .19

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 15 طفل اسحاق محمد عبدهللا اإلبً  .21

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 15 طفل زٌنب عادل العباهً  .21

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 15 طفل منى ولٌد عبدهللا اإلبً  .22

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 16 طفل امانً عبدهللا على اإلبً  .23

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 17 طفل دٌنا عادل العوباهً  .24

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 20 ذكر رٌاض محمد االبً   .25

 م6/5/5105 الثقافً جوار المركز مدٌنة صعدة قتٌل 20 ذكر ٌاسٌن محمد على اإلبً  .26

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 22 انثى هنادي عبدهللا علً اإلبً )حــامل(  .27

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 25 ذكر فهد علً عكوان  .28

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 25 ذكر محمد عبدهللا علً اإلبً  .29

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 25 انثى ٌاسمٌن محمد غالب   .31

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 30 انثى شمسٌه علً عضٌض  .31

 م6/5/5105 المقاش مدٌنة صعدة قتٌل 30 ذكر مجهول   .32

 م6/5/5105 الثقافًجوار المركز  مدٌنة صعدة قتٌل 35 انثى وهبٌه علً احد العوباهً   .33

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 45 انثى جولة غالب الجعشنً  .34

 م6/5/5105 مرورهجوار مبنى المالٌة اثناء  مدٌنة صعدة قتٌل 50 ذكر حسن حجر  .35

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً مدٌنة صعدة قتٌل 50 انثى دوله غالب سعٌد الجعفري   .36
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 ادلزكز الماًىًً للحمىق والتٌوٍح

 4صفحة 

 ومديريتي ضحيان والبقع –صطدة قصف المدنيين في محافظظ  –تقرير حقوقي 

 

الضحاٌا هي ادلذًٍني   الذٌي لتلىا  تسثة الطرياى احلزتً السؼىدي وحتالفه  يف هذٌزٌح  امساء
 الثمغ/حمافظح صؼذج

 التاريخ المديرية المحافظة الحالة النوع االسم م

 م6/5/2115 البقع صعدة قتٌل ذكر محمد مانع ابو راس 1
 م6/5/2115 البقع صعدة قتٌل اطفال أطفال من ابناء محمد ابو راس 4 2
 م6/5/2115 البقع صعدة قتٌل نساء نساء من اسرة محمد ابو راس 3 3

 –امساء الضحاٌا هي ادلذًٍني   الذٌي لتلىا  تسثة الطرياى احلزتً السؼىدي وحتالفه يف هذٌزٌح ضحٍاى 
 الضوٍذ /حمافظح صؼذج

 التاريخ المديرية المحافظة الحالة النوع االسم م

 م6/5/2115 الضمٌد-ضحٌان  صعدة قتٌل ذكر محمد ٌحً اللهبً  1
 قتٌل نساء  نساء من اسرة محمد ٌحٌى اللهبً 3 2

 صعدة
 م6/5/2115 الضمٌد-ضحٌان 

 صعدة قتٌل اطفال  اطفال من اسرة محمد اللهبً  4 3
 م6/5/2115 الضمٌد-ضحٌان 
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 ادلزكز الماًىًً للحمىق والتٌوٍح

 5صفحة 

 ومديريتي ضحيان والبقع –صطدة قصف المدنيين في محافظظ  –تقرير حقوقي 

 
الذٌي اصٍثىا  يف هذٌٌح صؼذج جىار ادلزكز الثمايف  ويف هذٌزٌتً المتلى الضحاٌا هي صىر لثؼض 

 ضحٍاى   وتالن  تسثة لصف الطرياى السؼىدي وحتالفه

      
ٍتاً بسبب طفل هي أسزة اإلبً تن اًتشاله هي تحت األًقاض ه

 قصف السعىدٌت وتحالفها على هٌزلهن

الذٌي استهدفهن قصف  ثالثت أطفال قتلى هي أسزة اإلبً

 السعىدٌت وتحالفها

      
 صىر تىضح قٍام الوىاطٌٍي باًتشال أسزة اإلبً هي تحت األًقاض

           
أحد األطفال الذٌي استهدفهن الطٍزاى السعىدي وتحالفه فً   اًتشال القتلى هي تحت األًقاض

 هحافظت صعدة
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 ومديريتي ضحيان والبقع –صطدة قصف المدنيين في محافظظ  –تقرير حقوقي 

 ( 2ادللحك رلن )
امساء وتٍاًاخ  تؼض الضحاٌا هي اجلزحى الذٌي اصٍثىا  يف هذٌٌح صؼذج جىار ادلزكز الثمايف  ويف 

 هذٌزٌتً ضحٍاى   وتالن  تسثة لصف الطرياى السؼىدي وحتالفه
 

 التارٌخ وادلٌطمح ادلذٌزٌح  احملافظح احلالح الؼوز الٌىع اإلسن م

 م6/5/5105 الضمٌد - ضحٌان صعدة جرٌح 2 طفل سارة محمد اللهبً 1

 م6/5/5105 الضمٌد -ضحٌان  صعدة جرٌح 5 طفل فاطمة عبدهللا  اللهبً 2

 م6/5/5105 الضمٌد -ضحٌان  صعدة جرٌح 6 طفل عبدهللا محمد اللهبً 3

 م6/5/5105 الضمٌد -ضحٌان  صعدة جرٌح 9 طفل احسن محمد اللهبً 4

 م6/5/5105 الضمٌد - ضحٌان صعدة جرٌح 10 طفل احمد محمد اللهبً 5

 م6/5/5105 الضمٌد -ضحٌان  صعدة جرٌح 12 طفل ٌحً عبدهللا اللهبً  6

 م6/5/5105 الضمٌد -ضحٌان  صعدة جرٌح 14 طفل سارة عبدهللا اللهبً 7

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً صعدة جرٌح 21 ذكر اٌمن عبدهللا اإلبً 8

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً صعدة جرٌح 25 ذكر ٌونس عبدهللا علً اإلبً 9

 م6/5/5105 رازح صعدة جرٌح 30 انثى سلوى محمد عبدهللا 10

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً صعدة جرٌح 55 ذكر عبدهللا علً اإلبً 11

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً صعدة جرٌح  ذكر مختار قاسم  12

 م6/5/5105 جوار المركز الثقافً صعدة جرٌح  ذكر مراد عبدة مقبل   13

 م6/5/5105 مران ولد عمر صعدة جرٌح  ذكر عبدهللا الزنامً 14

 م6/5/5105 باقم صعدة جرٌح  ذكر حسام علً المجزي 15

 م6/5/5105 باقم صعدة جرٌح  ذكر حسٌن ٌحٌى عمر ضٌف هللا 16

 
 
 
 
 
 


