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مكان االنتهاك : 
�سرق  �سمال  يف  تقع  �ليمن  يف  حجة  حمافظة  مديريات  �إحدى  �ملري  بكيل  مبديرية  �سمنة  منطقة  يف  ريفية  قرية 

�ملحافظة  .
الزمان : قر�بة �ل�ساعة 6:10 م�ساًء

التاريخ: �خلمي�س 2015/5/7م
نوع االنتهاك:

ق�سف بالطري�ن �حلربي على منازل مو�طنني مدنيني �أ�سفر عن قتل وتفحم و�حرت�ق �أ�سرة بكاملها تدعى �أ�سرة )حممد 
نا�سر( ب�سورة ب�سعة ووح�سية.

جهة االنتهاك:
�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لدول �لتي حتالفت معها وهي )�لإمار�ت , �لكويت, قطر, �لبحرين, م�سر, �ل�سود�ن, �ملغرب, 

�لأردن, �أمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة قبل مغرب يوم �خلمي�س �ملو�فق 2015/5/7م �سنت �لطائر�ت �حلربية �لتابعة للملكة �ل�سعودية 
وحلفائها غار�ت جوية على �إحدى قرى مديرية بكيل �ملري �لتابعة ملحافظة حجة �حلدودية مع �ململكة و��ستهدفت 
�أ�سرة  �أفر�د  �إثرها  على  لي�سقط  فقر�ء,  مدنيني  ملو�طنني  تابعة  و�ل�سفيح  �لق�س  من  مكونة  ب�سيطة  منازًل  غار�تها 
بكاملها مكونة من )13( فردً� معظمهم من �لن�ساء و�لأطفال, وقد �أ�سفر �لق�سف عن تفحم جثث �ل�سحايا وحتويلها 
�إىل �أ�سالء متناثرة, ومل ينجو� منهم �إل طفلني �إحرتقت �أج�سادهم �أحدهما تويف يف نف�س �ليوم يف �مل�ست�سفى و�لأ�سغر 
منه تويف يف �لعناية �ملركزة يف �سنعاء ,  ومت توثيقهما وهما يف �لعر�ء ل يجدون �أدنى مقومات �حلياة من رعاية 
وعالج وطعام و�سر�ب ب�سبب حالتهم �لقت�سادية �ملتدهورة �لتي �أ�ساف لها �حل�سار �خلانق �ملفرو�س من �ل�سعودية 
على �ليمن �ملزيد و�ملزيد من �ملعاناة, فقد �أدى �إىل �نعد�م �سبه تام لالأدوية �ل�سرورية و�مل�ستلزمات �لإ�سعافية �لطبية 
�لعاجلة, ولي�ست هذه �حلالة �ملاأ�ساوية �إل منوذجًا للو�سع �لذي تكابده مئات �آلف �لأ�سر يف خمتلف �ملناطق �ليمنية 
و�لتي تتعر�س يوميًا ملخاطر �ملوت �إما بق�سف �لطائر�ت �أو جر�ء نق�س �لغذ�ء و�لدو�ء و�حلاجيات �ل�سا�سية , �لأمر 
�لذي يجعل من �ملمار�سات �لتي تقوم بها �ململكة �ل�سعودية وحلفائها بحق �ملدنيني �ليمنيني جر�ئم �إبادة جماعية 

وجر�ئم حرب وجر�ئم �سد �لإن�سانية.
نتائج االنتهاك:

�أ�سرة و�حدة بينهم ثمانية �أطفال  نتج عن ��ستهد�ف �ملدنيني يف بكيل �ملري �إىل قتل 13 مدنيًا من 
و�مر�أتني ,كما �أ�سيب طفلني بحروق من �لدرجة �لأوىل �أحدهما تويف يف �ليوم �لثالث من �لو�قعة 
يف �مل�ست�سفى و�لخر تويف يف  �لعناية �ملركزة يف �مل�ست�سفى �جلمهوري ب�سنعاء, كما نتج عن �لق�سف 

تدمري منزلهم وهالك 100 ما�سية من �لأغنام. 
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 �ملركز �لقانوين قام بتوثيق �لعديد من جر�ئم �لقتل �ملبا�سر و�لإ�سابات و�لأ�سر�ر �لتي طالت �ملدنيني عن طريق 
�إفاد�ت �ل�سهود و�ملخت�سني يف م�ست�سفى �ملدينة .

حمافظة حجة  مثلها مثل بقية حمافظات �جلمهورية تعاين من �أزمة وقود خانقة ب�سبب �حل�سار �ل�سعودي على �ليمن 
برً� وبحرً� وجوً� و��ستهد�ف ناقالت �لوقود من قبل �لطري�ن, وي�سهد �لو�سع �لأمني يف �ملحافظة تدهورً� كبريً� �سيما يف 
مديريات حر�س وعب�س وبكيل �ملري �لتي مت �إعالنها موؤخرً� مناطق منكوبة ب�سبب ��ستهد�فها �مل�ستمر بغار�ت �لطري�ن 
وبالق�سف �ملدفعي و�ل�ساروخي, وقد قام �ملركز بتوثيق �حلالة �ملاأ�ساوية يف مديريات �ملحافظة �لتي نتجت عن �إنعد�م 
�أ�سا�سيات �حلياة من غذ�ء ودو�ء وماء وكهرباء, ووثق �حلالة �ل�سعبة �لتي يو�جهها )م�ست�سفى حر�س( �لذي ي�ستقبل 
على مد�ر �ل�ساعة حالت �ل�سحايا من �لقتلى و�جلرحى من �أبناء تلك �ملناطق و�لذي يو�سك على �لنهيار �لتام ب�سبب 
�لذي ل ميكن و�سفه يف تلك  �لكارثي  �لو�سع  �ملركز بتوثيق  �لق�سف, وقد قام  �نعد�م �خلدمات و�لأدوية و��ستمر�ر 
�ملناطق �ملنكوبة وما يكابده �ملدنيون من نق�س حاد يف كل م�ستلزمات �حلياة �ل�سرورية, و�لو�سع �لذي ينذر بهالك 

جماعي ل�سكان �ملحافظة �لذين تقدر �أعد�دهم مبئات �لآلف من �ملدنيني معظمهم ن�ساء و�أطفال. 

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 �ملركز �لقانوين يعترب �جلر�ئم �ملرتكبة بحق �ملدنيني و��ستهد�ف �ملن�ساآت �ملدنية و�حل�سار �خلانق �لذي تفر�سه 
�لعام  �لدويل  للقانون  وفقًا  يعد  ذلك  كل  �لأبرياء,  هالك  يف  يت�سبب  �لذي  �ليمني  �ل�سعب  على  وحتالفها  �ل�سعودية 

و�لقانون �لإن�ساين جر�ئم �سد �لإن�سانية وجر�ئم حرب يجب مالحقة �مل�سوؤولني عن �رتكابها.
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`أمساء وبيانات وصور بعض الضحايا من القتلى نتيجة القصف

مغنية محمد ناصر زقاد اسم الضحية :

سنتان )طفلة (العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سميرة محمد ناصر زقاد )وبجوارها والدتها (اسم الضحية :

6سنوات )طفلة(العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

أميرة  محمد ناصر زقاد اسم الضحية :

5 سنوات )طفلة(العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

 2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

مريم محمد ناصر زقاد اسم الضحية :

14 سنة )طفلة(العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
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أمساء وبيانات وصور بعض الضحايا من القتلى نتيجة القصف

أمساء وبيانات الطفلني الذين أصيبا يف نفس الواقعة وماتا بعد إسعافهما إىل املستشفى
 

�لطفلني ناجي و�أمني )تويف ناجي بعد و�سوله �إىل �مل�ست�سفى �جلمهوري ب�سنعاء و�أمني �ل�سغر �سنًا 
تويف بعده باأيام وهو يف �لعناية �ملركزة( �ل�سورة تو�سح �حلروق وهي منت�سرة يف جميع �أجز�ء 
�أج�سامهم )حروق من �لدرجة �لأوىل( و�لتي �أ�سيبا بها وتوفيا ب�سببها يف �مل�ست�سفى �جلمهوري 
باأمانة �لعا�سمة بعد �أن �أُ�سعفا �إليه ب�سبب ق�سف �لطري�ن �حلربي  لل�سعودية وحتالفها و�لذي 
نتج عنه  قتل �أ�سرة كاملة مل يبقى منها �إل �ساب  يف �لع�سرينات من عمره )يدعى عاي�س( و�لذي 
قابلناه يف �مل�ست�سفى وذكر لنا باأنه ذهب �إىل �ل�سوق لي�سرتي لالأ�سرة طعامًا وعاد من �ل�سوق على 
هول هذ� �ملنظر بحق �أ�سرته حيث وجد �أبويه وجميع �إخو�نه و�أخو�ته قتلى و�أ�سالء �أما �أخويه 

�للذين مت �إ�سعافهما فقد ُفجع بوفاتهما وهو مر�فق لهما يف �مل�ست�سفى .

تاريخ االنتهاكاليوماملديريةاحملافظةالعمرالنوعاالسمم
2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة2طفلةمغنية حممد نا�سر زقاد1. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة5طفلة�أمرية حممد نا�سر زقاد2. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة6طفلة�سمرية حممد نا�سر زقاد3. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة7طفل�أمني حممد نا�سر زقاد4. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة8طفلة�سارية حممد نا�سر زقاد5. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة11طفلغالب حممد نا�سر زقاد6. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة14طفلةمرمي حممد نا�سر زقاد7. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة10طفلناجي حممد نا�سر زقاد8. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة40�أنثىعذبة علي �سغري �لر��سدي9. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة40ذكرعلي �سالح �ل�سويف10. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة45�أنثىفاطمة حممد �لقا�سي11. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجة50ذكرحممد نا�سر زقاد12. 

2015/5/07�خلمي�سبكيل �ملريحجةذكر�إبر�هيم �لر��سدي13. 
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�سادر عن
�ملركز �لقانوين للحقوق و�لتنمية

�ليمن - 2015م


