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 فاصيل الواقعة:ت

صباح يـو   7:00للتحالف السعودي صاروخاً جوياً عند الساعة الـ "درونز"أطلقت طائرة بدون طيار  
  علـ  منـزا المـواطل علـس  الـز اليزيـدي اليـائل فـس م ربـة 2019مـار   8الجمعة الموافق 

مدنيـة  زا أثنـاء ننـاوا عـدد مـل أربـاب أ لـرمحافظة حجة، أصاب فناء المنـ -مديرية كشر - رحش
( آخريل بينهز طفليل، بيانات وألـماء 11مدنييل وجرح ) (3نزحت إل  المنزا ما ألفر عل مقتل )
( دراجات ناريـة ونضـرر 3)كما دمر القصف هذا التقرير،  بمالحقالضحايا القتل  والجرح  أوردناها 
 المنزا المستهدف بأضرار جسيمة.

 إفادات شهود عيان

شفى عبس إلى م وإسعافهعامًا، أحد جرحى الغارة الجوية بعد  40حافظ محمد اليزيدي، 
 :الريفي استطعنا إجراء المقابلة معه وتحدث إلينا عن تفاصيل الواقعة قائلً 

( ألـرة كانـت فـس المنـزا 14)إليه ليلة البارحة ميتظاً بــ كان منزا علس  الز اليزيدي الذي نزحنا
 15ا، كنا ونظراً الزدحامه بالنساء واألطفاا خرجنا نحل آباء األلر لتناوا طعا  اإلفطار فس فناء المنز

شخصاً بيننا طفليل وعندما بدأنا نناوا الطعا  ما شعرنا إال بصاروخ جوي عندما و ع فس إناء الفـوا 
ارنطز ظهري عل  ا ألرض نهضت ونظرت مل حولس وجـدت  الخلفنفجر الصاروخ و ذف بنا إل  ا

مخضبة أجسادهز  حزا  اليزيدي صقرالجميع مبعثريل شاهدت حزا  حسيل اليزيدي وأخيه صادق 
والبقيـة كـانوا مصـابيل ولخطـورة اإلصـابات نعرضـوا لفقـدان  بالدماء، فار وا الحياة لحظة ال ارة،

شسء للجرح ،  إحباط وإعياء لعد  التطاعتس فعلب ازلت بوعيس أصبتمالوعس كنت الوحيد الذي 
إضافة إل  أننس كنت منهياً بإصابة فس رجلس اليسرى، المنـزا ارنفعـت فيـه األصـوات وصـرخات 

د يقة حت  مجسء المنقذيل ونز نقلنا إل  المشـف  ونحـل فـس  15 لمدةاألطفاا والنساء انتظرت 
 هالس كنت المع صوت نحليق طائرة بـدونطريقنا إل  المشف  عل  متل ليارة نطوع بها أحد األ

طيــار شــعرت بــأن حياننــا علــ  المحــب، وكنــت أنر ــن معــاودة  صــفنا ونحــل فــس طريقنــا إلــ  
 المستشف  وعندما أخبرنس السائق بوصولنا مشف  عبس الريفس شعرت باألمان.
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عاماً، شاهد عيان وأب أحد الجرحى الذين أصيبوا  39علي جابر داحش، يبلغ من العمر 
 بالغارة الجوية قابلناه وتحدث إلينا قائًل:

وعند خروجس مل منزلس لـمعت صـوت نحليـق طـائرة بـدون طيـار  مزرعتناكنت ذاهباً إل  مزعتنا 
فشـاهدت طـائرة  رفعت بصـري إلـ  مصـدر الصـوتنابعة للتحالف السعودي فس أجواء المنطقة، 

مؤخرة وكانت نحلق بشيل منخفض بدون طيار رألها مثل رأ  الجمل ولها جناحان طويالن فس ال
 صـفت الطـائرة صـاروخاً لـمعت ونمينت مل رؤيتها بسهولة أثناء وصولس المزرعـة وبـدء العمـل 

يت غبار وأدخنة نرنفـع مـل منـزا علـس صفير انطال ته لحظات وانفجر الصاروخ، التفت يمينس فرأ
لـمعت صـراخ وة صـديقه عاماً  د ذهن إل  هـذا المنـزا لرؤيـ 20 الز اليزيدي، كان ولدي لامر 

ازالـت نحـو ، نحليـق الطـائرة بـدون طيـار مأطفاا ونساء وأنيل مصابيل هرعت إل  المنـزا رغـز 
شخصاً مخضـبة أجسـادهز بالـدماء جمـيعهز  15 نحووصلت إل  المنزا وفوجئت عندما شاهدت 

 كانوا فا ديل للوعس بينهز ولدي لامر وضعت يدي عل  أوردنه فتأكدت أنه جريح،.
بيـنهز وألـفر عـل  وجبة اإلفطـار وانفجـر الصـاروخ الضحاياال ارة بفناء المنزا لحظة نناوا و عت 

( آخريل بينهز طفليل ونضـرر المنـزا ونرويـع 11( مدنييل وجرح )3هذه الجريمة المروعة بمقتل )
 لاكنيه ونشريدهز مل المنزا.

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 3 3   القتلى

 11 9  2 الجرحى

 
 المنشآت المدنية:

 
  

 3  تدمير

  1 تضرر
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

المركز القانونس اطلع عل  الوا عة وأجرى نحقيقات ميدانية لمعرفة المنطقة التس نز التهدافها 
وال نوجد  منزا مدنس نقطنه ألر نازحةووجدنا أن المنطقة مدنية وأن الميان المستهدف عبارة عل 

هداف أي أهداف عسيرية فس نلب المنطقة األمر الذي يؤكد أن ما  امت به  وات التحالف هو الت
متعمد للمدنييل والمنشآت المدنية وهس جرائز يعا ـن عليهـا القـانون الـدولس، وخر ـاً للمبـاد  
والقيز التس أجمعت عليها المجتمعات المتحضرة. ومجرد الـتمرار السـعودية ونحالفهـا فـس  تـل 
اا والتهداف األطفاا والنساء والمدنييل ما هـو إال جريمـة بشـعة نضـاف إلـ  الجـرائز التـس  مـا ز

التحالف السعودي يرنيبها أما  مرأى ومسمع المجتمع الدولس الذي ما زاا صامتاً إزاء هذه الجـرائز 
التس يندى لها جبيل اإلنسانية والتس لتشيل فس المستقبل القرين عقبـة أمـا  نيـانف المجتمـع 

لـ  الدولس ودفاعه عل الحقوق والحريات بـل لـتيون هـذه الجـرائز لـوابق دوليـة فـس العـدوان ع
 المجتمعات والدوا.

 

 توصيات المركز:

  المركز القانونس للحقوق والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدنس والمنظمات الدولية
وخصوصاً منظمات األمز المتحدة إل  نحمل مسئوليانها األخال ية واإلنسانية نجاه ما 

 ية جمعا.يرنيبه طيران التحالف السعودي مل جرائز بحق البشرية و اإلنسان
  كما يدعو األمز المتحدة ومجلس األمل إل  الحفاظ عل  ما نبق  مل لمعتها ولرعة

العمل عل  و ف الحرب وو ف نزيف الد  اليمنس والحد مل ارنياب الجرائز بحق أطفاا 
 ونساء اليمل.

  ويدعو إل  لرعة إرلاا لجان نحقيق دولية للتحقيق فس هذه الجريمة وغيرها ونقديز
 مرنيبيها للقضاء الدولس.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العمر النوع االلـــــــــز  
 االنتهاك

المنطقة/ 
 ناريخ الوا عة ميان الوا عة المحافظة المديرية

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر  تيل 35 ذكر حزا  حسيل زايد اليزيدي 1 

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر  تيل 30 ذكر صادق حسيل زايد اليزيدي 2

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر  تيل 18 ذكر صقر حزا  حسيل زايد اليزيدي 3

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع االلـــــــــز  
 االنتهاك

المنطقة/ 
 ناريخ الوا عة ميان الوا عة المحافظة المديرية

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 24 ذكر يزيد محمد اليزيدي 1 

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 30 ذكر عبدالرحمل محمد حزا  اليزيدي 2

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 40 ذكر حافظ محمد حزا  اليزيدي 3

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 50 ذكر علس  الز صالح اليزيدي 4

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 32 ذكر صدا  حسيل زايد اليزيدي 5

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 23 ذكر اليزيديجالا علس  الز  6

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 14 طفل وضاح حزا  حسيل اليزيدي 7

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 6 طفل صخر صادق حسيل اليزيدي 8

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 20 ذكر لامر علس جابر  رحش 9

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 30 ذكر عبدالفتاح محمد محمد حزا  اليزيدي 10

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر جريح 28 ذكر عبدالعزيز حسيل  ائد حزا  اليزيدي 11
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 (.3ملحق رقم )

 وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررةأسماء 

نوع  الز صاحن المنشأة  
نوع  العدد المنشأة

 الضرر
المنطقة/ 
 ناريخ الوا عة ميان الوا عة المحافظة المديرية

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر نضرر 1 منزا علس  الز اليزيدي 1

 2019مار   8 م ربة  رحش حجة كشر ندمير 3 دراجة لامر علس جابر  رحش 2
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