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مكان االنتهاك : قرية بيت رجال  من قرى مديرية بني مطر حمافظة �صنعاء، �لو�قعة باجتاه 
غرب �لعا�صمة �صنعاء بالقرب من �صارع �ملائة �لذي يربط بني طريق �حلديدة وطريق تعز، وتبعد 

عن �لعا�صمة قر�بة )30( كيلومرت تقريبًا.
زمن االنتهاك : �ل�صاعة  12:00  ظهر� 

تاريخ االنتهاك: 6 �أبريل 2015م 
نوع االنتهاك: ق�صف و��صتهد�ف �ملدنيني ومنازلهم يف قرية بيت رجال .

جهة االنتهاك:�ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لدول �لتي حتالفت معها وهي:
)�لإمار�ت ، �لكويت، قطر، �لبحرين، م�صر، �ل�صود�ن،  �لأردن ،�ملغرب ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية(

�ملو�فق 6�أبريل2015م  �ل�صاعة  12:00 ظهرً� من يوم �لثنني  :عند   وصف وقائع االنتهاك 
�أثناء تو�جد �ملو�طنني يف منازلهم يف قرية )بيت رجال( قامت طائر�ت �ل�صعودية وحلفائها بق�صف 
قرية بيت رجال �لكائنة يف مديرية بني مطر حمافظة �صنعاء وقد ��صتهدف �لق�صف �حد �ملنازل 
يف �لقرية وهو منزل �ملو�طن )�صالح يحي �صعالن( ما �أدى �إىل تدمري �ملنزل على من كان بد�خلة من 
�لأطفال و�لن�صاء و�لذين قتلو� حتت �أنقا�ض هذ� �ملنزل �لذي كان هدفا ل�صو�ريخ �لطائر�ت �حلربية 
لل�صعودية وحتالفها وقد فجع �أهايل هذه �لقرية بهذ� �لق�صف �لذي ��صتهدف �أمنهم و��صتقر�رهم 

ومنازلهم ، و�أ�صفر عن �صقوط �صحايا من �لأطفال و�لن�صاء قتلى وجرحى.
 �ملركز �لقانوين وثق حالت �ل�صحايا �لقتلى �لذين كانو� هدفًا مبا�صرً� للق�صف  وكذلك وّثق 
حالت �جلرحى و�مل�صابني جر�ء �لق�صف باإفاد�ت �ل�صهود ،و�إفاد�ت �أهايل �لقتلى ، و�أهايل �لقرية  

و�أقو�ل �جلرحى ، وبال�صور �لفوتوغر�فية و�لفيديو و�لتقارير �لطبية.
إفادات شهود من أقارب الضحايا :

�لثنني  يوم  من  ظهرً�   12:00 �ل�صاعة  عند   " بقوله  عامًا:�أفاد   55 �ض(   –ي-  )�ض  �ل�صاهد   -
�ملو�فق 6�أبريل2015م �صمع �صوت طائر�ت يف �صماء �ملنطقة، وما هي �إل حلظات حتى �صمع �صوت

�نفجار �صديد يف �لقرية �ملجاورة لقريتهم ليتبني له لحقًا �أن ذلك �ل�صوت كان ناجتًا عن ��صتهد�ف 
�لقرية بغارة جوية من قبل �لطائر�ت �ل�صعودية ، وبعدها بلحظات قامت تلك �لطائر�ت با�صتهد�ف  
قريتهم )قرية بيت رجال( بغارتني جويتني ، �لأوىل ق�صفت جو�ر منزله، و�لثانية دمرت منزله 
بالكامل و�أ�صابت كل من بد�خله من �لن�صاء و�لأطفال و�ملو��صي ، وقد ت�صبب �لق�صف يف قتل )5( من 
�أ�صرته وهم زوجته و�إبنته وطفليه وطفل ثالث من �أقاربه، و�إ�صابة )12(  فردً� من �أ�صرته و�أقاربه

بينهم ثمانية �أطفال و�مر�أتني ومعظم �لإ�صابات خطرة. 

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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-�ل�صاهد )ي-ع-� – ع ( 42 عامًا: �أفاد باأنه " عند �ل�صاعة 12:30  ظهرً� من يوم �لثنني �ملو�فق 
6�أبريل2015م ق�صفت �لطائر�ت �ل�صعودية �لقرية �ملجاورة لبيت رجال )قرية ك�صر( �إل �أنها مل 
حتدث �أي �إ�صابات، و�أثناء ما كان ما�صيا �صاهد �لطائرة وهي ت�صتهدف للمرة �لثانية قرية )بيت 
�أ�صفل �لقرية ودمرته بالكامل على  رجال( بغارتني ��صتهدفتا منزل )�صالح �صعالن( �لذي يقع يف 

روؤو�ض �صاكنيه و�أ�صرت باملنازل �لأخرى �ملجاورة له ب�صكل كبري.
منهم   )6( جرحى   )10( من  و�أكرث  �أطفال  و)3(  �مر�أتني  ��صت�صهاد  عن  �لقرية  ق�صف  �أ�صفر  وقد 

�أ�صيبو� بجروح خطرية.

إفادات رمسية:
 م�صوؤول �لطو�رئ يف هيئة م�صت�صفى 26 �صبتمرب مبنطقة )متنة(  بني مطر �أكد على �أن �مل�صت�صفى 
��صتقبل عدد من �حلالت �لتي ��صتهدفها �لق�صف وهي )5(  جثث للقتلى )3( �أطفال و�مر�أتني و�صلو� 

�إىل �مل�صت�صفى جثثًا هامدة و�أ�صالء ب�صرية متناثرة.
كما ��صتقبل �مل�صت�صفى �أي�صًا )6(من �ل�صحايا م�صابني بجروح خطرة  بينهم �أطفال ون�صاء ترت�وح 
�أ�صيب ب�صظايا يف �جلمجمة  ، و�إ�صاباتهم متفاوتة  و�لبع�ض منهم  �أعمارهم بني �صنتني و45 عامًا 

و�لوجه و�لعينني.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
��صتهد�فها  مت  �لتي  �لقرية  على  ميد�نيًا  م�صحًا  و�أجرى  �لو�قعة  على  �إطلع  �لقانوين  �ملركز    
وخا�صة �ملنزل �لذي مت ق�صفه  ووجدنا �أن �لقرية و�ملنزل هي مناطق مدنية �صكنية ، و�أن ��صتهد�فها 
عليها  �أجمعت  �لتي  و�لقيم  للمبادئ  وخرقًا  �لدويل،  �لقانون  عليها  يعاقب  جرمية  يعد  �ملدنيني 
�ملجتمعات �ملتح�صرة، و�أن ��صتمر�ر �ل�صعودية وحتالفها يف قتل و��صتهد�ف �لأطفال و�لن�صاء و�ملدنيني 
وم�صمع  مر�أى  �أمام  �ل�صعودية ترتكبها  ز�لت  ما  �لتي   �إىل �جلر�ئم  ت�صاف  ب�صعة  �إلجرمية  ما هو 
�ملجتمع �لدويل �لذي ما ز�ل �صامتًا �إز�ء هذه �جلر�ئم �لتي يندى لها جبني �لإن�صانية و�لتي �صت�صكل 
يف �مل�صتقبل �لقريب عقبة �أمام تكاتف �ملجتمع �لدويل ودفاعه عن �حلقوق و�حلريات بل �صتكون 

هذه �جلر�ئم �صو�بق دولية يف �لعدو�ن على �ملجتمعات و�لدول.

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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القتلى يف قرية بيت رجال

صور لبعض الضحايا القتلى يف قرية بيت رجال مديرية - بين مطر – حمافظة صنعاء

�لطفل/ �صعالن  �صالح يحيى �صعالن
مرميًا على �لأر�ض عقب �لق�صف

جثة �إنت�صار �صالح يحيى �صعالن

جثة �لطفل/ حازم حممد �أحمد �لهيلمة

جثة �صمية �صالح يحيى �صعالن

تاريخ االنتهاكاملنطقة العمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر15طفلة�إنت�صار �صالح يحيى �صعالن1. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر7طفــل حازم حممد �أحمد �لهيلمة 2. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر3طفــل �صعالن  �صالح يحيى �صعالن3. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر50�أنثىلطيفة علي حممد �لرميم 4. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر20�أنثى�صمية �صالح يحيى �صعالن5. 

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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اجلرحى يف قرية بيت رجال

طفلني من اجلرحى
منزل صاحل حييى شعالن

دمره القصف على رؤوس ساكنيه

تاريخ االنتهاكاملنطقة العمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر2طفــل حممد �أحمد حممد �لهيلمة1. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر5طفلةدليلة نا�صر �أحمد عطية2. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر10طفلة�إميان يحيى نا�صر عبد�هلل عطية3. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر7طفلعبد�هلل حممد يحيى عطية4. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر4طفليحيى حممد يحيى عطية5. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر4طفلةرهف �إبر�هيم  حممد عطية 6. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر14طفلن�صر من�صور �حلا�صدي7. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر18�أنثى�صفاء �صالح يحيى �صعالن8. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر22ذكرحممد �صالح يحيى �صعالن9. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر20ذكرجماهد �صالح يحيى �صعالن10. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر25�أنثى�صماح �صالح يحيى �صعالن11. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر20�أنثىجميلة حممد  علي قائد12. 

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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