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 فاصيل الواقعة:ت

في سياق الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وتحالفها بحق الطفولة في 
صبحت  صة بالقنابل العنقودية التي أ اليمن وقصفها لمناطق مأهولة بالمدنيين وممتلكاتهم الخا
ستهدفها طيران سكان المناطق التي ا ساء والمدنيين عموماً  ستقبل األطفال والن ضر وم ها تهدد حا

الحربي بهذه القنابل العنقودية المحرمة والمحظور استتتتخدامها أو انتاجها وفقاً للقانون الدولي 
ا 2019ابريل  4مستتاء يوا الخميا الموافق 3:30اإلنستتانيا انفجرق قنبلة عنقودية عند ا لستتاعة 

الحديدةا محافظة  -مديرية الدريهمي –بطفلين كانوا يرعون األبل بإحدى المزارع بمنطقة المنقم 
عاماًا وجرح الطفل/ عبد اهلل  15يبلغ من العمر  –لتغتال براءة الطفل/ عيستتتح احمد فتيني  يد 

 سنواق.  10البالغ  من العمر   –سعيد فتيني  يد 

 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

حقه في عاماً ، والد الطفل عيسى الذي اغتالت القنبلة العنقودية براءته و 50 –أحمد فتيني زيد 
 العيش والحياة بكنف والديه ، قابلنا األب وتحدث إلينا قائالً:

عاماً ا لرعي األبل في احدى المزارع ومعه ابن أخي عبد اهلل  15ذهب ولدي عيسح البالغ من العمر "
ا داس والدي عيستتح علح قنبلة عنقودية بقدمه األيمن ستتعيد فتيني وااناء مرورهم بإحدى المزارع

صاباق  فانفجرق فيه ستغااتهم وجدناهم مصابين بإ صراخ ا سماع  وفي رفيقه عبد اهللا جئنا بعد 
بالغةا حيث  بترق القنبلة العنقودية الساق األيمن  لولدي عيسح وأيضاً كفه األيمنا وابن أخي كان 
فيه شظايا في انحاء  متفرقة من  جسدها ابني كان وقت وصولنا إليه قد أغمي عليه من كثر الدماء 

تي نزفت من أماكن اصتتاباتها قمنا بمحاولة إنقاذه واستتعافه من أبن اخي إلح مستتتاتتفح تهامة ال
افح يخضن للعناية المركزة وفارق الحياة في  صف بالم بمديرية بيت الفقيه ومكث  ولدي ليله ون

 ."فجر اليوا التالي متأاراً بجراحها أما ابن أخي فقد تم اسعافه إلح المستافح بمدينة الحديدة
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 عاماً ، شاهد عيان قابلنا وقال لنا:  30يبلغ من العرم  –محمد منصور أحمد 

ية أ" غاراق جو عدة  ناء  مرحلة   -لقح الطيران الحربي لتحالف العدوان الستتتعودي في  شتتتنها اا
بقنابل عنقودية  –ا 2018تصعيده العسكري علح محافظة الحديدة الذي بدأ في شهر يونيو عاا 

بل  بالقنا نا ا تركز القصتتتف  لدريهمي وهي منطقة ستتتكن ية ا مدير تابعة ل علح منطقة المنقم ال
سكان المنطقة كنا نااهد انفجاراق العنقودية تلك القنابل أو الذخائر العنقودية كأنها  علح مزارع 

مفرقعاق ااناء ارتطامها بالمزارع وممتلكاق المدنيين ا ستتتكان المنطقة ريفيون ليا لديهم وعي 
شيهم  بخطورة هذه القنابل المميتة التي القاها التحالف وكانوا يذهبون لرعي اغنامهم وقطين موا
بين المزارع وتنفجر في قطين األغناا أو الرعاة من  ستكان المنطقة وقد حدات عدة حواد،ا  هقت 
أرواح األبرياء آخر هذه الجرائم ما حصتتل بعد يهيرة يوا الخميا من انفجار قنبلة عنقودية تاتتبه 

اة حاد عد وقوع ال نا ب حدى المزارع جئ بإ ماء في طفلين ذهبوا لرعي إبلهم  ناهم  كوب ال إلح ونقل
المستافحا أحدهم وهو عيسح  يد فارق الحياة ليلة وصوله المستافح متأاراً بجراحها  أما الطفل 
بأرواح  لدموية التي تخلفها القنابل العنقودية  ية المركزة ا هذه الحواد، ا األخر فال  ال في العنا

اار كثير منها بين المزارع أقلقتنا جداً شيهم وانت ار وبقطين أغنامهم وموا صبحنا نعيش في  الب وأ
ية لستتتكان المنطقة هو رعي األغناا ويذهب بعل األهالي  للمرعح في  خطرا االعمال الرئيستتت
األماكن الخطرة والملغومة بانتاتتتار هذه القنابل العنقودية الفتاكة لعدا وجود أماكن رعي أخرىا 

ستتي أخرى كستتوء وأصتتبا الذهاب إليها ضتترورياً للرعي حيث لو مكثنا  في منا لنا ستتيلحق بنا م 
قعود في منا لنا ولدينا أسر وعائالق يحتاجون إلح الغذاء والماء النقي التغذية والمجاعة وال نرضح ال

وغيرها من مستتتتلزماق الحياة الضتتتروريةا حقيقة حياتنا علح المحك والمنطقة معروفة بالطبيعة 
  ."دواناًالمدنية الغالبة عليها وقصفها التحالف بالقنابل العنقودية يلماً وع

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2   2 الجرحى
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

 عاا بإيرلندا دبلن مؤتمر في العنقودية الذخائر استتتتخداا منن التفاقية الدولي المجتمن اعتماد من
 شامالً إطاراً اإلنساني الدولي القانون أرسح ا2010 آب /أغسطا في النفاذ حيز ودخولها ا2008
 ولوضن القتل عن تتوقف أن يمكنها ال التي األسلحة جراء معاناة من المدنيين له يتعرض ما لمنن
 .التقليدية واألسلحة العنقودية الذخائر األسلحة هذه ومن المعاناة لهذه نهاية

قد فت و ية عر فاق لذخيرة االت ية ا ية ذخيرة هي: العنقود يد خائر تنثر تقل  أو متفجرة صتتتغيرة ذ
 كيلوا 20 من أقل و نه منها كل" موجهة وغير صتتغيرة متفجراق أو صتتغيرة قنابل وهي تطلقها
صر ال خطرها فإن االتفاقية وبحستب بعدها أو عنده أو االصتطداا قبل لالنفجار مصتممة "جراا  يقت
 للمجتمعاق واالنتاجية الزراعية واألناطة المزارع علح خطرها يتعدى بل فقط بةواإلصا القتل علح

ية واألستتتر مدن ها ال قب من وغير مة العوا ناة الوخي عا ها التي والم بل هذه تلحق نا ية الق  العنقود
 أو إنتاجها أو استتتتخدامها شتتتامالً حظراً تحظر العنقودية القنابل اتفاقية فإن وبالتالي باإلنستتتانية
 تحظره ناتتا  بأي حكوماق أو أخرى لدول مستتاعدة أي تقديم الدول علح وتحظر نقلها أو تخزينها
 ا1997 البرية األلغاا حظر اتفاقية إلح باإلضتتتافة االتفاقية هذه وتاتتتكل االتفاقيةا هذه أحكاا

 قواعد من دولية قانونية قواعد ا2003 المبرا للحرب المتفجرة بالمخلفاق المتعلق والبروتوكول
 التي اإلنسانية ضد والجرائم الحرب كجرائم دولية جرائم انتهاكها ياكل اإلنساني الدولي القانون
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظاا التفاقية وفقاً الدولية والمحاكمة للتحقيق تخضن

 فيها سقط التي الوقائن من للعديد توايق من به قمنا ما وبحسب والتنمية للحقوق القانوني المركز
 الستتتعودية عدوان من أعواا 3 من أكثر مدار علح ومصتتتابين قتلح بين األطفال وتحديد المدنيين
 القنابل من بأطنان المدنية والتجمعاق الستتتكان علح قصتتتفها نتيجة كان اليمن علح وتحالفها
 نحو يقطنها والتي والتاريخ الحضارة صنعاء اليمن عاصمة حتح منها تنجوا لم العنقودية والذخائر

 قنابل أحياءها من العديد علح الوحاتتتية طائراتها عبر الستتتعودية أستتتقطت فقد مدني مليون 5
 تفوق األبرياء ستتتكانها كابدها وم ستتتي وإصتتتاباق قتل خلفت ا2016 يناير 6 تاريخ في عنقودية
 التي اإلجرامية الوقائن من العديد وهناك الواقعةا هذه حول الحقوقي تقريرنا أصدرنا وقد وصفها
 هذا يغطيها التي الواقعة هذه ومنها العنقودية بقنابله المدنيين بحق السعودي التحالف ارتكبها
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 الستتتعودية ألقتها التي العنقودية القنابل ضتتتحايا عن شتتتامل تقرير إعداد بصتتتدد والمركز التقرير
 .التقرير هذا كتابة تاريخ ححت وال الت اليمن علح عدوانها خالل وتحالفها

 توصيات المركز:

  المركز القانوني للحقوق والتنمية يدعو جمين منظماق المجتمن المدني والمنظماق الدولية
وخصوصاً منظماق األمم المتحدة إلح تحمل مسئولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه ما 

 يرتكبه طيران التحالف السعودي من جرائم بحق البارية و اإلنسانية جمعا.
 األمن إلح الحفاظ علح ما تبقح من سمعتها وسرعة العمل  كما يدعو األمم المتحدة ومجلا

علح وقف الحرب ووقف نزيف الدا اليمني والحد من ارتكاب الجرائم بحق أطفال ونساء 
 اليمن.

  ويدعو إلح سرعة إرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها وتقديم
 مرتكبيها للقضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العمر النوع االستتتتتتتتتم ا
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 ا2019ابريل   4 الدريهمي الحديدة الدريهمي قتيل 15 طفل عيسح أحمد فتيني  يد  

 

   
 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع االستتتتتتتتتم ا
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 ا2019ابريل   4 الدريهمي الحديدة الدريهمي جريا 10 طفل عبد اهلل سعيد  يد  

 

   

 صنعــــاء –اليمــــن  -المركز القانوني للحقوق والتنمية صادر عن/ 
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