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         الواقعة:      فاصيل  ت

م انفجرت قنبلـة عنووييـة نمنـ   2019يناير  17يوم الخميس الموافق  من مساء 3:00عند الساعة الـ
محافظـة الحديـد ك نـان  –مديرية التحيتا  –المواطن/ سليمان علي محمد فياش نمنطوة السويق 

قد عثر عليها طفل من أننائه أثناء رعيه لوطعان أغنامهم نمـ ار  النخيـل التـي هرـتهر ن راعتهـا 
منطوة السويق وأثناء قيامه ناللعب نها وضرنها على حـائ  ححـدغ غـرس مسـ نهم أثنـاء هوا ـد 

يمة مروعة سو  علـى عدي من أفراي األسر  وأقارنهم انفجرت فيهم الونبلة العنوويية وخلفت  ر
عاماًك ووالدهه/ نجـا  أحمـد اسـماعيل  12( مدنيين طفلين وامرأ  هم/ أنرم سليمان فياش 3حثرها )
( أطفا  آخرين 4سنواتك و رح ) 8مهند سعيد أحمد طامي يبلغ من العمر الطفل عاماًك و 35طامي 

سـنواتك  5ليمان فيـاش عاماًك روان س 15سنواتك شعيب سليمان فياش  10هم: ختام سليمان فياش 
 سنوات. 10مروان سعيد أحمد طامي 

ن طيـران التحـالا السـعوي  نأنحسب حفايات شهوي عيان من أنناء المنطوة أثناء هوثيونا للواقعة 
قد نفذ غارات  وية على المنطوة قبـل أسـبو  هوريبـاً ألوـى فـي ححـدغ القـارات قنبلـة عنووييـة 

رت نعضها ونعضها اآلخر أصـبحت هرـ ل ههديـداً علـى مليئة نعررات الذخائر العنوويية انفج
ار  ورمـا  المنطوـةك يسـيما فـي دـل عـدم معرفـة حيا  الس ان ومستوبلهم  راء انترارها في م 

أهالي وس ان المنطوة وناألخص األطفا  والنساء نخطر هذه الونانل العنوويية واأل سـام القريبـة 
ن المنطوة لم يتلووا أ  هوعية نأخطارها وأنواعها التي هسوطها طائرات التحالا السعوي ك فس ا

 وأحجامها.

 

       وناجين                 إفادات شهود عيان 

عاماً، كان بمنزل صهره سليمان فياش لحظة انفجار القنبلة العنقودية  40سعيد أحمد طامي، 
قابلناه وتحدث إلينا عن تفاصيل الواقعة فأفادنا  أما هو فقد نجا، فقد أحد أبنائه وجرح آخر

 :قائلً 
عاماً حلى من لهم ال ائن في منطوـة  35صباح يوم الخميس ل يار  شويوتي نجا  أحمد  في ذهبت

السويق ونان نرفوتي خمسة من أننائيك وعند الظهير  عاي أنرم سليمان فياش من الرعي شاهدت 
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ة صقير  ننا نعتود أنها لعبة يتسلى نها ونعد هناو  طعـام القـداء يمعه  سم غريب نتلة حديد
حينهـا شـعرت  ذهبت لدور  المياه من أ ل الوضوء لصال  العصرسنا نالمن   وفي وقت العصر  ل

أننـائي مهنـد  عندما رأيـت هفود ما حصل فو ئتألمن   أصبت نصدمة وخر ت نانفجار ياخل ال
 الونبلة أنرم م قت طفلهاشويوتي نجا  و ا ريح وحلى  وارهم خرفارق الحيا  واآل اومروان أحدهم

 ك( مـن أننائهـاك  ريمـة مروعـةك ننـت مرهب ـاً ي أير  مـاذا أصـن 3و رح ) وفارقا الحيا  اأ سايهم
لحسن الحظ هر   عدي من أهالي المنطوة حلى المن   وساعدوني في حنواذ حيا  المصانين و ـدنا و

ة التي شظايا صقير  أحدثت ثووناً نحيطان القرفة التي نانوا متوا دين فيها هبين أن هلك اللعب
قنبلـة عنووييـة فتانـة هتـرنص نبراءهـه نانـت  كعاي نها الضحية أنرم حلى من لهم عنـد الظهيـر 
المن   فود رحل أنرم أسا  حنسانية نانفجارها في ونراء  أشوائه ومن نان متوا داً معهمك خلفت م

 ( أطفا  وهضرر المن  .4ووالدهه وأحد أننائي و رح )
 

 عاماً، شاهد عيان قال لنا: 28العمر عبدالرحمن نصر سراج، يبلغ من 

أحـد منـا    يراننـا  فـينسـما  انفجـار عنيـا هفا ـأت يوم الخميس من مساء  3:00عند الساعة الـ
شاهدت عـد  أطفـا  مخضـبة أ سـايهم نالـدماء  عندماهرعت حلى الم ان وعند وصولنا اندهرت 

حالـة حر ـة شـارنت فـي  نعضهم فارق الحيا  والبعض اآلخر أصيبوا نعد  حصانات نعضهم فـي
 هوي حنواذ الجرحى وقمت ننولهم على متن سيار  أحد األهالي حلـى المسترـفى نانـت الجريمـة 
التي حصلت نأسر   ارنا/ سليمان علي فياش ناهجة عـن قنبلـة عنووييـة عثـر عليهـا أحـد أننائـه 

لجريمة المروعةك وعاي نها حلى من لهم للعب والتسلية نها فانفجرت فيه وفي أسرهه وخلفت هذه ا
قبل أسبو  هوريباً أسو  طيـران التحـالا السـعوي  فـي ححـدغ غاراهـه الوحرـية قنانـل عنووييـة 
وقعت معظمها نم ار  النخيل ونعضها انفجـرت والـبعض لـم هنفجـر ونعـد وقـو  هـذه الحايثـة 

 في قلق. نعيش أصبحنا
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               نتائج الواقعة:

 املدنيني:الضحايا 

 
 اإلمجايل   

 3  1 2 القتلى
 4   4 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تضرر

 

 
                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

مؤهمر ينلن نإيرلندا عـام م  اعتماي المجتم  الدولي يهفاقية من  استخدام الذخائر العنوويية في 
م أرسـى الوـانون الـدولي اانسـاني حطـاراً شـامالً 2010م ويخولها حي  النفاذ في أغسـطس/ آ  2008

لمن  ما يتعرض له المدنيين من معانا   راء األسلحة التي ي يم نها أن هتوقا عن الوتل ولوض  
 .ألسلحة التوليديةنهاية لهذه المعانا  ومن هذه األسلحة والذخائر العنوويية وا

وقد عرفت ايهفاقيـة الـذخير  العنووييـة: هـي ذخيـر  هوليديـة هنثـر ذخـائر صـقير  متفجـر  أو 
نيلـوا  20نل منها و نه أقـل مـن "هطلوها وهي قنانل صقير  أو متفجرات صقير  وغير مو هة 

ا ي يوتصـر مصممة لالنفجار قبل ايصطدام أو عنده أو نعدهك ونحسب ايهفاقية فإن خطرهـ " رام
ــة  ــة واينتا ي ــ ار  واألنرــطة ال راعي ــى الم ــل يتعــدغ خطرهــا عل ــ  ن ــل وااصــانة فو ــى الوت عل
للمجتمعات واألسر المدنية وغيرها مـن العواقـب الوخيمـة والمعانـا  التـي هلحوهـا هـذه الونانـل 

خدامها أو العنوويية ناانسانية ونالتالي فإن اهفاقيـة الونانـل العنووييـة هحظـر حظـراً شـامالً اسـت
حنتا ها أو هخ ينها أو نولها وهحظر على الدو  هوديم أ  مسـاعد  لـدو  أخـرغ أو ح ومـات نـأ  
نراط هحظره أح ام هذه ايهفاقيةك وهر ل هـذه ايهفاقيـة نااضـافة حلـى اهفاقيـة حظـر األلقـام 

قانونيـة م قواعـد 2003م والبروهونـو  المتعلـق نالمخلفـات المتفجـر  للحـر  المبـرم 1997البرية 
يولية من قواعد الوانون الدولي اانساني ير ل انتهانها  رائم يوليـة نجـرائم الحـر  والجـرائم 
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ضد اانسانية التي هخض  للتحويق والمحانمة الدولية وفوـاً يهفاقيـة النظـام األساسـي للمح مـة 
 .الجنائية الدولية

ق للعديـد مـن الوقـائ  التـي سـو  المرن  الوانوني للحووق والتنمية ونحسب ما قمنا نه من هوثيـ
أعـوام مـن عـدوان  3فيها المدنيين وهحديد األطفا  نـين قتلـى ومصـانين علـى مـدار أنثـر مـن 

السعويية وهحالفها على اليمن نان نتيجة قصفها على الس ان والتجمعات المدنيـة نأطنـان مـن 
لحضـار  والتـاريو والتـي الونانل والذخائر العنوويية لم هنجوا منهـا حتـى عاصـمة الـيمن صـنعاء ا

مليون مـدني فوـد أسـوطت السـعويية عبـر طائراههـا الوحرـية علـى العديـد مـن  5يوطنها نحو 
م خلفـت قتـل وحصـانات وم سـي نانـدها سـ انها 2016ينـاير  6أحياءها قنانل عنوويية في هاريو 

يد من الوقـائ  األنرياء هفوق وصفها وقد أصدرنا هوريرنا الحووقي حو  هذه الواقعةك وهناك العد
اا رامية التي اره بها التحالا السعوي  نحق المدنيين نونانله العنووييـة ومنهـا هـذه الواقعـة 
التي يقطيها هذا التورير والمرن  نصدي حعداي هورير شـامل عـن ضـحايا الونانـل العنووييـة التـي 

 انة هذا التورير.ألوتها السعويية وهحالفها خال  عدوانها على اليمن وي الت حتى هاريو نت
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د(.1)ملح د قمد

د وضح   د و  لىدمند جلر  نيدأمس ءدوب    تد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا قتيل 8 طفل مهند سعيد أحمد طامي 1
 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا قتيل 12 طفل أنرم سليمان علي فياش 2
 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا قتيلة 35 أنثى نجا  أحمد اسماعيل طامي 3

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا  ريحة 10 طفلة ختام سليمان علي فياش 1
 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا  ريح 15 طفل شعيب سليمان علي فياش 2
 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا  ريحة 5 طفلة روان سليمان علي فياش 3
 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا  ريح 10 طفل مروان سعيد أحمد طامي 4

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 
 

  

دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد و    يندولح  قدو و نم  دل د دعن/

 نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناير  17 السويق الحديد  التحيتا هضرر من   سليمان علي محمد فياش 1
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