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 فاصيل الواقعة:ت

م انفجـر  ننلةـة عندوةيـة 2019مـاس   21ظهيرة يوم الخميس الموافـ   12:00عند الساعة الـ
محافظة عمران، كانوا يةعلون بها ظناً  -مديرية نفةة عذس -بأسبعة أطفال من سكان منطدة المجزعة

بأنها كتةة حديدية يتسةون بها ما أةى إلى انفجاسها وسحيل الطفل/ نصر مصةح مدطيب يلةغ من 
( أطفـال بجـرو) بال ـة وهـسا عسـاد حميـد 3و الطفل الذي عثر عةيهـا ورـر)  عاماً، وه 15العمر 

 10عاماً، محموة ةغشر رلران يلةغ مـن العمـر  13عاماً، وفؤاة خالد صالح سبيع  12حامس مدطيب 
 سنوا ، تس إسعافهس إلى مشفى خمر بالمحافظة.

اةونـا بـأن طيـران التحـال  بحسب إفاةا  شهوة عيان من أبناء المنطدة أثنـاء توثيدنـا لةوانعـة أف
يوماً ألدى في غاستين منها ننابل  15السعوةي ند شن عدة غاسا  روية عةى منطدة المجزعة نلل 

نـام، وتهـدة حيـاة بين المـزاس  ومراعـي ا غ اًازال منتشرمعندوةية انفجر كثير منها واللعض اآلخر 
أكثـر وأصـلح تهديـد هـذه الـذخائر أبنائهس بعد ونو  هذه الحاةثة ازةاة نةدهـس المدنيين وحياة 

 العندوةية ردياً عةى حياتهس.
 

 إفادات شهود عيان

عاماً، شاهد عيان من سكان المنطقة شارك في إنقاذ  25مختار علي جمعان، يبلغ من العمر 
 :وإسعاف األطفال الجرحى ونقلهم إلى المشفى قابلناه وقال لنا

 ـداء مـع أسـرتي نلـل أن أصـل المنـزل سـمعت كنت في طري  عوةتي إلى منزلنا لتناول طعام ال
صو  انفجاس التفت إلى يساسي وسأيت أةخنة خفيفة ترتفـع مـن الـواةي الـذي تنتشـر فيـع مزاسعنـا 
لحظا  وسمعت صراخ أطفال يست يثون سكضت نحوهس ورد  أسبعة أطفال أحدهس نتيل وثالثة 

الجرحـى ومـن ثـس نمنـا ررحى، شاسكت في تةك الةحظا  مع عـدة أشـخاف فـي إندـاط ا طفـال 
بإسعافهس إلى المشفى، أما الطفل نصر مصةح فدد شوهت الدنلةة العندوةية رسده وردنا آثاسهـا 

وتلين لنا أنها ننلةة عندوةية ند نام الطيران الحربي لةتحال  السعوةي نلل عشرة أيام وشظاياها 
اكن الرعي كأنها مفرنعا  ولس بإلدائها في ونت الةيل كنا نسمع انفجاسا  أغةلها بين المزاس  وأم

 .ومنهس هؤالء  ا طفال ا برياء ازال خطرها يهدة حياتنا وحياة أطفالنامنكن نعتدد أنع 
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عاماً، والد الطفل الجريح فؤاد قابلناه أثناء تواجده برفقة ولده  25خالد صالح ربيع، يبلغ من العمر 
 :المصاب بمستشفى خمر وقال لنا

 مع ثالثة أطفال من أبناء المنطدة لةعب في الحدول الزساعية التابعة لنـا عاماً 13طهب ولدي فؤاة 
وا طفال الذين كانوا معع عساد حميد حامس ومحمد ةغشر ونصر مصةح في ونت الظهيرة كانوا 
عةى وشك عوةتهس إلى المنزل، عثـروا عةـى كتةـة حديديـة، بحسـب مـا أخلرنـي ولـدي فـؤاة بعـد 

ه الكتةة الحديد والتي تأكد لنا أنها ننلةة عندوةية مـن مخةفـا  غـاسة إسعافع، وكانوا يةعلون بهذ
روية شنها طيران التحال  السعوةي نلل عـدة أيـام عةـى حدـول ا هـالي الزساعيـة وأمـاكن سعـي 

مصةح ورر) بدية ا طفال بيـنهس ابنـي فـؤاة  را غنام، انفجر  فيهس وأة  إلى سحيل الطفل نص
وفخذيع، أنا حديدة نة  رداً بعد ونو  هذه الحاةثـة مـن حـدو   حيث أصيب بشظايا في أمعائع

ازالـت هنـاق ننابـل عندوةيـة مضحايا آخرين وأخشى عةى سالمة عائةتي وبدية أوالةي سبما تكون 
 .أبنائناتتربص بحياة 

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 1   1 القتلى

 3   3 الجرحى

 
  

mailto:info@lcrdye.org
https://lcrdye.tumblr.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.youtube.com/lcrdye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://t.me/LCRDye
http://www.twitter.com/LCRDye
http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.lcrdye.org/


     2019     مارس     22       الخميس              محافظة عمران  –                مديرية قفلة عذر   –              منطقة المجزعة                                        بقصف مزارع المدنيين بالقنابل العنقودية

 

      d /LCRDye j Z e x w l v u
 

 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
6 

            ً                         االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:وصف 

مع اعتماة المجتمع الدولي التفانية منع استخدام الذخائر العندوةية في مؤتمر ةبةن بإيرلنـدا عـام 
م أسسى الدانون الدولي اإلنساني إطاساً شـامالً 2010م وةخولها حيز النفاط في أغسطس/ آب 2008

اء ا سةحة التي ال يمكنها أن تتون  عن الدتل ولوضع لمنع ما يتعرض لع المدنيين من معاناة رر
 .نهاية لهذه المعاناة ومن هذه ا سةحة والذخائر العندوةية وا سةحة التدةيدية

وند عرفت االتفانيـة الـذخيرة العندوةيـةا هـي طخيـرة تدةيديـة تنثـر طخـائر صـ يرة متفجـرة أو 
كيةـوا  20كل منها وزنع أنل مـن "ة تطةدها وهي ننابل ص يرة أو متفجرا  ص يرة وغير موره

مصممة لالنفجاس نلل االصطدام أو عنده أو بعده، وبحسب االتفانية فـإن خطرهـا ال يدتصـر  "ررام
عةى الدتل واإلصابة فدط بل يتعدى خطرها عةى المزاس  وا نشطة الزساعية واالنتارية لةمجتمعا  

ة التـي تةحدهـا هـذه الدنابـل العندوةيـة وا سر المدنيـة وغيرهـا مـن العوانـب الوخيمـة والمعانـا
باإلنسانية وبالتالي فإن اتفانية الدنابـل العندوةيـة تحظـر حظـراً شـامالً اسـتخدامها أو إنتارهـا أو 
تخزينها أو ندةها وتحظر عةى الدول تدديس أي مساعدة لدول أخرى أو حكوما  بأي نشـا  تحظـره 

م 1997ضافة إلـى اتفانيـة حظـر ا ل ـام اللريـة أحكام هذه االتفانية، وتشكل هذه االتفانية باإل
م نواعد نانونية ةولية مـن نواعـد 2003واللروتوكول المتعة  بالمخةفا  المتفجرة لةحرب الملرم 

الدانون الدولي اإلنساني يشكل انتهاكها ررائس ةولية كجرائس الحرب والجرائس ضد اإلنسانية التـي 
 .التفانية النظام ا ساسي لةمحكمة الجنائية الدولية تخضع لةتحدي  والمحاكمة الدولية وفداً

المركز الدانوني لةحدوق والتنمية وبحسب ما نمنا بع مـن توثيـ  لةعديـد مـن الونـائع التـي سـدط 
أعـوام مـن عـدوان  3فيها المدنيين وتحديد ا طفال بـين نتةـى ومصـابين عةـى مـداس أكثـر مـن 

فها عةى السكان والتجمعـا  المدنيـة بأطنـان مـن السعوةية وتحالفها عةى اليمن كان نتيجة نص
الدنابل والذخائر العندوةية لس تنجوا منهـا حتـى عاصـمة الـيمن صـنعاء الحضـاسة والتـاسي  والتـي 

مةيون مدني فدـد أسـدطت السـعوةية علـر طائراتهـا الوحشـية عةـى العديـد مـن  5يدطنها نحو 
نتل وإصـابا  ومسسـي كابـدها سـكانها  م خةفت2016يناير  6أحياءها ننابل عندوةية في تاسي  

ا برياء تفوق وصفها وند أصدسنا تدريرنا الحدوني حول هذه الوانعة، وهناق العديد من الونـائع 
اإلررامية التي استكلها التحال  السعوةي بح  المدنيين بدنابةع العندوةيـة ومنهـا هـذه الوانعـة 
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ر شـامل عـن ضـحايا الدنابـل العندوةيـة التـي التي ي طيها هذا التدرير والمركز بصدة إعداة تدري
 ألدتها السعوةية وتحالفها خالل عدوانها عةى اليمن والزالت حتى تاسي  كتابة هذا التدرير.

 

 توصيات المركز:

  المركز الدانوني لةحدوق والتنمية يدعو رميع منظما  المجتمع المدني والمنظما  الدولية
وخصوصاً منظما  ا مس المتحدة إلى تحمل مسئولياتها ا خالنية واإلنسانية تجاه ما 

 يرتكلع طيران التحال  السعوةي من ررائس بح  اللشرية و اإلنسانية رمعا.
 ا من إلى الحفاظ عةى ما تلدى من سمعتها وسرعة  كما يدعو ا مس المتحدة ومجةس

العمل عةى ون  الحرب وون  نزي  الدم اليمني والحد من استكاب الجرائس بح  أطفال 
 ونساء اليمن.

  ويدعو إلى سرعة إسسال لجان تحدي  ةولية لةتحدي  في هذه الجريمة وغيرها وتدديس
 مرتكليها لةدضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نو   العمر النو  االســـــــــس م
 االنتهاق

المنطدة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاسي  الوانعة الوانعة

 2019ماس   22 المجزعة عمران نفةة عذس نتيل 15 طفل نصر مصةح مدطيب 1 

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نو   العمر النو  االســـــــــس م
 االنتهاق

المنطدة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاسي  الوانعة الوانعة

 2019ماس   22 المجزعة عمران نفةة عذس رريح 12 طفل عساد حميد حامس مدطيب 1 

 2019ماس   22 المجزعة عمران نفةة عذس رريح 13 طفل فؤاة خالد صالح سبيع 2

 2019ماس   22 المجزعة عمران نفةة عذس رريح 10 طفل محموة ةغشر حسن رلران 3
 

  

 صنعــــاء –اليمــــن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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