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 فاصيل الواقعة:ت

م، قنبلا عنقي يا 2019ابريل  11ألقى الطيران الحربي للتحالف السععدي ل ليلا اليسيا السيا   
سكان السدنيين  شيا بسنطقا قاع الحقل اآلهلا بال ضيران  –على مراعي قطيع السا التابدا لسديريا 

 محا ظا ذمار، سعععسع الهالي  ال انراارال الئراار الدنقي يا  ي مسعععاعا ااسعععدا   ن ا – آنا
ناء هم  تا تتربص بحياة أب بالرض، الكن هناك ذراار عنقي يا مسي مررقدال لحظا ارتطام ا 

م 2019ابريل  12بدد ظ يرة الييم التالي الاسدا  2:00امياشعععي م لم تنرار، اعند السعععاعا ا 
انرارل قنبلا )ذريره( عنقي يا عثر علي ا أربدا أطرا  اثناء رعي م  لقطدان أغنام م  اغتالت 

البالغ من الدسر عاماً، الغبارل علي علي الغبارل  12 – الطرالن / تي ي  صعععالغ  غال ابراءة  عياة
صابته البالغا،  10 صنداء مت ثراً بإ شرى الاس يرل ب ست صيله الس سنيال الئل  ارق الحياة لحظا ا

قاء اهسا سا جرح  ماً ، اأريه/ مبراك محسد عسي  14 –/ ر ا  محسد عسي  جدير  طرالن أشععع  عا
 عاماً، ال زاال ييضدان  للدنايا الطبيا السر زة بسستشرى الثيرة بصنداء. 13جدير البالغ من الدسر 

سقط على منطقت م  سدي ل ا ضحايا أ ا نا ب ن طيران التحالف ال عند مقابلتنا لعد آباء الطرا  ال
االناس ريريين يديشععين على قنابل عنقي يا ظلساً اعدااناً،  السنطقا مدرا ا بكثا ت ا السععكانيا 

الرعي االزراعا اأصبحت عيات م اعياة ابناءهم على السحك  القنابل الصغيرة الدنقي يا منتشرة 
 بين الشاار االكالء بالسنطقا اأن م قلقين للغابا من رطرها.
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 -:إفادات شهود عيان

عاماً ، شاهد عيان من سكان المنطقة شارك في جهود اسعاف  30 –أحمد أحمد حمود جعير 
 األطفال المصابين قابلناه  وقال لنا: 

عل  الطيران الحربي للتحالف السعععدي ل ليلا اليسيا  ي أجياء السنطقا أ ثر من مره ااثناء ما "
شبه السررقدال قست اأنا بحالا من ا سطا ت سسدت انراارال متي صددل  نت نااساً بسنزلنا  لئعر ا

إلى سطغ السنز  ا نت اشاهد اميض انراارال  ي منطقا اسرل اا ل قاع الحقل اهي مكان ن تي 
إليه  لرعي قطيع الغنام، استسرل عيالي عشرين  قيقا الم نسسع عقب ا شيء عدل إلى مضادي 

ل صعععي سعععسدت الاسدا ظ يرة ييم بدد  2:00ا  عند السعععاعاانست، ا ي الييم التالي اتحديداً 
ررين اعند اصععيلنا اجدنا أربدا أطرا  إلي م أنا اآانراار أعقبه صععراو ااسععتغاثا لطرا ، هرعت 

دنا جسده رعيل الطرل / تي ي  غال  عيث اج عاماً  اتبين لنا عن  14الععع  10أعسارهم ما بين ا  
شظايا ثقيباً  سده اغتالت على اثرها براءته االث  ي له أعدثت به ال الثا البقيا أما ن عيييا من ج

با االطرلين  عدهم  ان  ي غيبي سا أ قاء اآلررين ه سا أشععع دا  م إلى ما زاليا بيعي  ، تم اسععع
السسععتشععرى اتبين لنا أن م سععقطيا ضععحايا جراء انراار قنبلا عنقي يا عثراا علي ا أثناء رعي م 

 ."بالئعر اأصبحيا يديشين  ي قل لألغنام مسا أصيب أهالي السنطقا 

( عاماً، شاهد عيان وأب أحد األطفال الذين اغتالت 47يبلغ من العمر ) –باري علي علي حسين الغ
 ، قال لنا: الذخيرة العنقودية براءتهم

عيث  لرعي قطيع الغنام السسلي ا لنا سعععنيال 10ذهب الدل الغبارل علي الئل يبلغ من الدسر "
، متطلبال الديش االحياة ق، اتي يرتشععكل لنا هئه الس نا إضععا ا إلى الزراعا مصععدر أسععاسععي للرز

نا  ن ناء السنطقا يرعين أغنام م اأ ددة أطرا  من أب ناء رعيه ب دا ة التقى أث ت  ي منزلي ا ال
عرجا ا اقداً  اهي بحالاا ااءة ما سعععسدت إال صعععرار م ااسعععتغاثت م هرعنا إلي م اجدل ابني 

لدنايا الطبيا لم يلبث سعععيا سعععاعتين من  ريله ا السشعععرىليعيه قست بسرا قته ااسعععدا ه إلى 
 سنطقتنا بدد اقيع هئه ا ارق الحياة على أثر اصععابته الحرجا شععظايا القنبلا الدنقي يا  بالسشععرى

الحا ثا أصبحت مليثا بانتشار مثل هئه القنابل الرتا ا ات د  عياتنا اعياة أطرالنا اجسيع سكان 
 ." السنطقا
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2   2 القتلى

 2   2 الجرحى

 

 

 اني الدولي:نس               ً            وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإل

 عام بإيرلندا  بلن مؤتسر  ي الدنقي يا الئراار اسعععتيدام منع التراقيا الدالي الساتسع اعتسا  مع
 شامالً إطاراً اإلنساني الدالي القانين أرسى م2010 آ  /أغسطا  ي النراذ عيز ا ريل ا م2008
 اليضع القتل عن تتيقف أن يسكن ا ال التي السلحا جراء مداناة من السدنيين له يتدرض ما لسنع
 .التقليديا االسلحا الدنقي يا الئراار السلحا هئه امن السداناة ل ئه ن ايا

قد يا عر ت ا راق لئريرة االت يا ا يا ذريرة هي: الدنقي  يد راار تنثر تقل  أا مترارة صعععغيرة ذ
  يليا 20 من أقل ازنه من ا  ل" ميج ا اغير صععغيرة مترارال أا صععغيرة قنابل اهي تطلق ا
صر ال رطرها  إن االتراقيا ابحسعب بدده، أا عنده أا االصعطدام قبل لالنراار مصعسسا "جرام  يقت
 للساتسدال ااالنتاجيا الزراعيا االنشطا السزارع على رطرها يتددا بل  قط ااإلصابا القتل على

يا االسعععر سدن ها ال قب من اغير سا الديا ناة اليري دا بل هئه تلحق ا التي االس نا يا الق  الدنقي 
 أا إنتاج ا أا اسعععتيدام ا شعععامالً عظراً تحظر الدنقي يا القنابل اتراقيا  إن ابالتالي باإلنسعععانيا
 تحظره نشععا  ب ل عكيمال أا أررا لدا  مسععاعدة أل تقديم الدا  على اتحظر نقل ا أا تيزين ا
 م1997 البريا اللغام عظر اتراقيا إلى باإلضعععا ا االتراقيا هئه اتشعععكل االتراقيا، هئه أعكام

 قياعد من  اليا قانينيا قياعد م2003 السبرم للحر  السترارة بالسيلرال الستدل  االبراتي ي 
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 التي اإلنسانيا ضد االاراام الحر   اراام  اليا جراام انت ا  ا يشكل اإلنساني الدالي القانين
 .الداليا الاناايا للسحكسا سيالسا النظام التراقيا ا قاً الداليا االسحا سا للتحقي  تيضع

  ي ا سقط التي اليقااع من للدديد تيثي  من به قسنا ما ابحسب االتنسيا للحقيق القانيني السر ز
 السعععدي يا عداان من أعيام 3 من أ ثر مدار على امصعععابين قتلى بين الطرا  اتحديد السدنيين
 القنابل من ب طنان السدنيا االتاسدال السعععكان على قصعععر ا نتياا  ان اليسن على اتحالر ا
 نحي يقطن ا االتي االتاريخ الحضارة صنداء اليسن عاصسا عتى من ا تنايا لم الدنقي يا االئراار

 قنابل أعياءها من الدديد على اليعشعععيا طاارات ا عبر السعععدي يا أسعععقطت  قد مدني مليين 5
 تريق البرياء سعععكان ا  ابدها امآسعععي اإصعععابال قتل رلرت م2016 يناير 6 تاريخ  ي عنقي يا
 التي اإلجراميا اليقااع من الدديد اهناك الياقدا، هئه عي  الحقيقي تقريرنا أصدرنا اقد اصر ا
 هئا يغطي ا التي الياقدا هئه امن ا الدنقي يا بقنابله السدنيين بح  السدي ل التحالف ارتكب ا
 السعععدي يا ألقت ا التي الدنقي يا القنابل ضعععحايا عن شعععامل تقرير إعدا  بصعععد  االسر ز التقرير

 .التقرير هئا  تابا تاريخ عتى االزالت اليسن على عداان ا رال  اتحالر ا

 

 ركز:توصيات الم

  السر ز القانيني للحقيق االتنسيا يدعي جسيع منظسال الساتسع السدني االسنظسال الداليا
تااه ما  ااإلنسانياارصيصاً منظسال المم الستحدة إلى تحسل مسئيليات ا الرالقيا 

 جسدا. السدي ل من جراام بح  البشريا ااإلنسانيا يرتكبه طيران التحالف
  امالا المن إلى الحراظ على ما تبقى من سسدت ا اسرعا الدسل  سا يدعي المم الستحدة

على اقف الحر  ااقف نزيف الدم اليسني االحد من ارتكا  الاراام بح  أطرا  انساء 
 اليسن.

  ايدعي إلى سرعا إرسا  لاان تحقي   اليا للتحقي   ي هئه الاريسا اغيرها اتقديم
 مرتكبي ا للقضاء الدالي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نيع  الدسر النيع االسعععععععععم م
 االنت اك

السنطقا/ 
مكان  السحا ظا السديريا

 تاريخ الياقدا الياقدا

 2019ابريل  12 قاع الحقل ذمار آناضيران  قتيل 12 طرل تيقيف صالغ أعسد غال  1 

 2019ابريل  12 قاع الحقل الحديدة السنيرة قتيل 10 طرل علي عسين الغبارلالغبارل علي  2 

 

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نيع  الدسر النيع االسعععععععععم م
 االنت اك

السنطقا/ 
مكان  السحا ظا السديريا

 تاريخ الياقدا الياقدا

 2019ابريل  12 قاع الحقل ذمار آناضيران  جريغ 14 طرل ر ا  محسد عسي  جدير  

 2019ابريل  12 قاع الحقل ذمار آناضيران  جريغ 13 طرل مبراك محسد عسي  جدير  

 

 

 صنعــــاء –اليمــــن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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