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 ملخص الواقعة:

للجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها السعودية وتحالفها ضد الطفولة اليمنية شنت طاائر  استمراراً 
م 2019ماار   8صباح يوم الجمعة الموافا   7:00درون تابعة للتحالف غار  جوية عند الساعة الا

إلى منزل جدهم بمنطقة طالن  النزوح تهمواحد  أثناء محاول مدنية من أسر  أيتامأطفال  ستةعلى 
 ( آخرين بجروح بالغة.3( أطفال وجرح )3محافظة حجة، مما أسفر عن رحيل ) –مديرية كشر  –
 

 فاصيل الواقعة:ت

م شن طيران التحاالف الساعودغ غاار  جوياة 2019مار   8صباح يوم الجمعة المواف   في بداية 
 –مديرياة كشار  –وقعت بمزرعة مجاور  لمنزل يقطنا  ساتة أطفاال أيتاام وأمهام بمنطقاة طاالن 

أن تقارر محافظة حجة، تسببت في تهشم نوافد منزلهم وإصابتهم بالذعر والهلع ما اضطر األسر  
 إلاى منازل جادهم الاذغ يبعاد عان منازلهم والنازوحوفاً من معاود  القصف لرحيل من المنزل خا

وهم يمشون سوياً في طريقهم إلاى األطفال الستة قد رصدت كيلو متر وكانت طائر  درون  مسافة
يوم الجمعة قبل وصاولهم إلاى  حصبا 7:00وشنت عليهم غار  وحشية عند الساعة الا منزل جدهم

غتالت براء  ثالثة من األطفال وجرح الثالثة اآلخرين جميعهم أشاقاء مان منزل جدهم بعد  أمتار ا
عبادالرحمن  أشواق"أسر  واحد  وأيتام فيما نجت والدتهم بأعجوبة، واألطفال الضحايا القتلى هم: 

 4نجااح "، والجرحى هام: "عاماً 14سنوات، بدر الدين  9يحيى عمران تبلغ من العمر عامين، نجالء 
 ."عاماً 17سنوات، ومالك عبدالرحمن يحيى عمران  6جالل سنوات، 

 وأقارب الضحايا إفادات شهود عيان

عاماً، شاهد عيان وعم األطفال الضحايا قابلناه أثناء  30عبداهلل يحيى علي عمران، يبلغ من العمر 
 :تواجده بالمستشفى الجمهوري بمدينة حجة برفقة المصابين وقال لنا

ن ياوم الجمعاة قاام الطياران الحرباي للتحاالف الساعودغ بشان غاار  جوياة في الصاباح البااكر ما
استهدفت مزرعة بجوار منزل أسر  أخي عبدالرحمن الذغ توفي قبل ثالثة أشاهر وبقاي فاي منزلا  
أطفال  الستة وأمهم كانت الغار  عنيفة جداً أضرت بمنزل األيتام وروعاتهم الغاار  فقارروا مغاادر  

زل جدهم الذغ يقع على مسافة كيلو متر من منزلهم، وأثناء نزوحهم إلى منزلهم والذهاب إلى من
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أبنائهاا واللحااق بهام منزل جدهم كانوا يمشون سوياً وبقيت والدتهم فاي المنازل لتجهياز متاا  
ولكن قبل أن يصلوا إلى منزل جدهم ويجدون األمان الذغ نزحوا من أجل  هاجمتهم طاائر  بادون 

بصاروخ بشكل متعمد وبطريقة وحشية انفجر بيانهم واغتاال  همتهدفتطيار للتحالف السعودغ اس
عامااً، أحالات  14سانوات وبادر الادين  9أشواق فاي ربيعهاا الثااني ونجاالء  :براء  ثالثة منهم هم

سانوات،  4سنوات ونجاح  6عاماً وجالل  14أجسادهم البريئة إلى أشالء وجرح أخوتهم البقية مالك 
ية علايهم أصابت بصادمة وفقادت وعياي برهاة مان الازمن لهاول ماا عندما شاهدت الغار  الجو

ذهبات إلايهم وجادتهم مبعثارين وجادت جريماة بشاعة بعد نصف ساعة  تفقأ امدنعوشاهدت 
ونقلناهم  إسعافهمحملت أبناء أخي الجرحى وساعدني أحد أقاربي في  يندى لها الجبينومأساوية 

 إلى المشفى.

 :عاماً، شاهد عيان قال لنا 22عمران، يبلغ من العمر عبدالجليل محمد علي 

شااهد ألأفقت من منامي على غار  جوية شنها طياران التحاالف الساعودغ كانات عنيفاة خرجات 
رتفع مان مزرعاة جاوار منازل بيات عماران وكانات تقريبااً عناد تمكان وقوعها فرأيت أدخنة وغبار 

شاهدتهم وهم يخرجاون مان منازلهم الجمعة سمعت صراخ أطفال ثم  مويصباح  6:00الساعة الا
كنت أسمع صوت تحليا  طاائر  عاماً،  17فارين باتجاه منزل جدهم، أعمارهم ما بين العامين والا

نظراً لما تصدر من صوت تحلي  مزعج، خرجت بطعام  "الزنانة"بدون طيار، اعتدنا على تسميتها با
ان األيتام، ولم أشااهد والادتهم معهام، اإلفطار إلى جوار منزلي وأنا أشاهد أطفال عبدالرحمن عمر

 20فجأ  أطلقت الطائر  صاروخاً علايهم مباشار  ولام أشااهد ساوى األدخناة والغباار وبعاد مضاي 
دقيقة ذهبت واندهشت لما رأيت من مذبحة بح  الطفولة لقد أحالت الغاار  أجسااد ثالثاة مانهم 

ا التاسع ووجادنا بقياة أشاقائهم إلى أشالء ومزقت جثة الطفل الثالث منهم وهي طفلة في ربيعه
 مصابين بإصابات مختلفة، ساعدت عمهم في إنقاذهم وإسعافهم.
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 3   3 القتلى

 3   3 الجرحى

 
 المنشآت المدنية:

 
  

 1  تدمير

  1 تضرر

 

 

 اإلنساني الدولي:               ً          وصف االنتهاك وفقا  للقانون 

الحماية القانونية الدولية لألطفال: يعتبر القانون الدولي اإلنساني حقوق الطفل أسا  حقاوق اإلنساان كماا 
م وكاذلك 1948يالحظ ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين واألعيان المدنياة لعاام 

ية عاماة لألطفاال فاي الحاروب والنزاعاات المسالحة م والتي تقرر أحكامها حما1977البرتوكول األول لعام 
باعتبارهم أشخاص مدنيين كما وضع القانون الدولي اإلنساني لألطفال حماية خاصاة وردت تلاك الحماياة 

م والتاي 1989( قاعد  قانونية باالتفاقياة الدولياة الخاصاة بحماياة حقاوق الطفال عاام 171الخاصة في )
أسا  حقوق اإلنسان وال يمكان التغاضاي طفولة وأصبحت حقوق الطفل شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ ال

عن انتهاكات قواعد االتفاقية الخاصة بحماياة األطفاال كونهاا ماواد قانونياة دولياة ملزماة للجمياع دون 
استثناء يخضع منتهكي قواعد هذه االتفاقية للمسائلة والمحاكمة الدولياة فاي محكماة الجناياات الدولياة 

نظام األساسي المنشئ للمحكمة وأيضاً بحساب قواعاد القاانون الادولي اإلنسااني والقاانون الادولي حسب ال
 لحقوق اإلنسان باعتبارهم مجرمي حرب.

م 2015ماار   26غير خافياً على أغ مطلع على الحالة اإلنسانية البائسة التي يكابدها أطفاال الايمن مناذ 
تاي يتناولهاا تقريرناا هاذا كانات نتيجاة العادوان العساكرغ وحتى تاريخ ارتكاب هذه الجريماة المروعاة ال
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ازالت حتى اليوم وممارستها القتال والعقااب الجمااعي ضاد مالظالم التي شرعت في  السعودية وتحالفها و
أطفال اليمن سواء كانوا بأحضان والديهم آمنين في مناازلهم أو خاالل تلقايهم للتعلايم أو أثنااء فارارهم 

غارات الجوية بصور  وحشية ال نظير لها وليست هذه المجازر  وجريماة اإلبااد  هاذه ونزوحهم من ويالت ال
التي تعرض لها أطفال أيتام أثناء هروبهم إلى منزل جادهم خشاية القصاف إال واحاد  مان أبشاع جارائم 

 الحرب واإلباد  التي ترتكبها السعودية وتحالفها بح  الطفولة اليمنية.

 توصيات المركز:

 وني للحقوق والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المركز القان
وخصوصاً منظمات األمم المتحد  إلى تحمل مسئولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه ما يرتكب  

 طيران التحالف السعودغ من جرائم بح  البشرية و اإلنسانية جمعا.
  إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتها وسرعة العمل على كما يدعو األمم المتحد  ومجلس األمن

 وقف الحرب ووقف نزيف الدم اليمني والحد من ارتكاب الجرائم بح  أطفال ونساء اليمن.
  ويدعو إلى سرعة إرسال لجان تحقي  دولية للتحقي  في هذه الجريمة وغيرها وتقديم مرتكبيها

 للقضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نو   العمر النو  االسااااااااام م
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مار   8 طالن حجة كشر قتيلة 2 طفلة أشواق عبدالرحمن يحيى عمران 1 

 2019مار   8 طالن حجة كشر قتيلة 9 طفلة نجالء عبدالرحمن يحيى عمران 2

 2019مار   8 طالن حجة كشر قتيل 14 طفل بدرالدين عبدالرحمن يحيى عمران 3
 

  
 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نو   العمر النو  االسااااااااام م
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مار   8 طالن حجة كشر جريحة 4 طفلة نجاح عبدالرحمن يحيى عمران 1 

 2019مار   8 طالن حجة كشر جريح 6 طفل جالل عبدالرحمن يحيى عمران 2

 2019مار   8 طالن حجة كشر جريحة 17 طفلة مالك عبدالرحمن يحيى عمران 3
 

  

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نو   اسم صاحب المنشأ  م
نو   العدد المنشأ 

 الضرر
المنطقة/ 
 تاريخ الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مار   8 طالن حجة كشر تضرر 1 منزل عمرانعبدالرحمن يحيى  1
 

  

 صنعةةةةاء –اليمةةةةن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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