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         الواقعة:      فاصيل  ت

  انفجـة  خييـة  عندمةيـة   ـد 2019ينـاية  7يـم  اثننـين الاما ـ   من ظهيـة  1عند الساعة الـ
مديةيـة يـةال  - تيا  ونساء أنناء وروةهن ميـا  رـةل لسـدط ان ـان أهنـامهن  انندـة الةونـة

محا ظة الجمف، كان النيةان الحة ط للتحـال  السـ مةق اـد أ ـدل ااـ  عـا   حسـ   -الاةارط
ة عندمةيـة أننـاء ايامـت  تنفيـر هـار  عميـة علــ  روايـا  رـهمة عيـان مـن  ـلان الانندـة انالــ

ازالت تتة ص  حيا   لان الانندـة مالانندة، انفجة    ض الريائة ال ندمةية حينها و  ضها 
وان ان ماريتهم منها هر  الدنالة ال ندمةية التـط عرـة  عليهـا أحـدف الفتيـا  أننـاء رعيهـا 

( نسـاء 4عامـا،، وعـة)   12د منمان الفةعـت لدن ان أهنامهم ما أ فة عن رحي  النفلة/ نجمة أحا
 ـنما ،  7 -عامـا،، أوامـة محسـن يحيـ  الفةعـت 45 -مان الفةعتنو تيا  هن/ را  ة صالح علط م

 عاما،. 45عاما،، رازات علط صالح علط الفةعت وعاةها  15 - تنت محسن يحي  الفةعت

 

                 إفادات شهود عيان

عامًا، شاهد عيان جرحت القنبلة العنقودية زوجته  48العمر محسن يحيى علي الفرجه، يبلغ من 
 وطفلتين بناته، قابلناه أثناء رفقته للجريحات في المشفى وقال:

دط منت ويستفيد سأنناء وروة زوعتط و ناتط أوامة محسن و تنة محسن ماع  ميا  الشةل الرق نست
ان أهنامهم لسديها من ماعـ  منت  لان الانندة عاء  النفلة/ نجمة أحاد مصلح منمان  دن 

الايا  وكانت مع الةاعية النفلة نجمة كتلة  مةاء حديد كانت تضةل  ها األرض  انفجة   يهـا 
  ـد  ـااعنا لنـداء  حس  ما أياةتنط زوعتط الجةيحـة و جمارها كانت زوعتط و ناتط وامةأ  أيةف

وصملنا وعدنا مشـهدا، مةوعـا،  ا تغانة الجةيحا  هةعت أنا ولح   نا عدة من أهالط الانندة وعند
النفلة نجمة وعدنا عسدها مازاا، و ناتط وأمها مضةعا   الدماء وعرةنا علـ   دايـا الدنالـة التـط 

 منـرانفجة   يها واتضح لنا أنها خيية  عندمةية كان النيةان الحة ط اد أ دنها عل  الانندة 
ة حالـت الجةيحـا  زوعتـط و نـاتط عا  تدةياا، ولم أعد أخكـة اليـم  الـرق أ ـدنها علـ  الانندـ

 اعدنط  ط إنداخ الجةيحا  وإ  ا هن   ض عيةاننا من  لان الانندة كنت الدا، علـ  مصـية 
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ليـتم إ ـ ا هن شف  اةي  من الانندة مةكز صحط أو م  الغة وث يمعدعةاحهن زوعتط و ناتط 
 .ينة ص د .ألندلهن عليها للاستشف  الجاهمرق  ادما اضنةنط الاحث عن  يار  إليت 

 عاماً، شاهد عيان قال لنا: 25علي أحمد الفرجة، يبلغ من العمر يحيى 

خهات ا نة أيتط النفلة نجمة أحاد مصلح منمان لةعط أهنامهم وأنناء رعيهـا لدن ـان األهنـا  
عةاء ندص التمعية وعد  م ة ة  لان الانندة  ها و يةكتلة حديد كأنها عرة  عل  عسم هةي 

وأننـاء وروةهـا ماعـ  الايـا  لسـدط  لل   و خنمرتها وأنها انا   عندمةية أيرتها النفلة م ها
األهنا  انفجة  الدنالة ال ندمةية   د  نساء و تيا  أنناء تماعدهن لتسفة حصيلة انفجار الدنالة 

اء  إصا ا  (  تيا  ونس4عاما،، وعة)   12ال ندمةية عن رحي  النفلة نجمة أحاد الاالغة من ال اة 
مختلفة عند  ااعط لصم  انفجارها خهات إل  الالـان وأيـر  عرـة ا نـة أيتـط النفلـة نجـمة 
وعد   ها إل  منزلهم كان النيةان الحة ط للتحال  الس مةق اد نفر هار  عمية اا  عـا  ألدـ  

 ازالـت  ـين الةمـاب و ـين مةاعـط األهنـا م يها انا   عندمةية   ضها انفجة  حينها والا ض 
والازارع تتهدة حيا  أ نائنا وعائالتنا،  لان الانندـة ريفيـمن ث ي لاـمن رـيعا، عـن هـر  الدنا ـ  
وأنماعها وأحجامها وينةها ونحـن ننارـد الانظاـا  الحدمايـة واننسـانية والهيعـة ال امـة لنـزع 

الـريائة األلغا  تشلي   ةي  ميدانط للنزوب إل  الانندة وإزالة الخنة الـرق يهـدةنا مـن انتشـار 
 . شأنها ال ندمةية وعا  تمعية ألهالط الانندة

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 1   1 القتلى
 4  2 2 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تضرر
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

مع اعتااة الاجتاع الدولط ثتفااية منع ا تخدا  الريائة ال ندمةية  ط مؤتاة ة لن  إيةلندا عـا  
  أر ـ  الدـانمن الـدولط اننسـانط إًـارا، رـامال، 2010اخ  ط أهسـن// بل   وةيملها حيز النف2008

لانع ما يت ةض لت الادنيين من م انا  عةاء األ لحة التط ث يالنها أن تتما  عن الدت  ولمضع 
 .نهاية لهر  الا انا  ومن هر  األ لحة والريائة ال ندمةية واأل لحة التدليدية

ل ندمةيـة  هـط خييـة  تدليديـة تنرـة خيـائة صـغية  متفجـة  أو واد عة ت اثتفاايـة الـريية  ا
كيلـما  20ك  منها وزنت أاـ  مـن "تنلدها وهط انا   صغية  أو متفجةا  صغية  وهية ممعهة 

مصااة لالنفجار اا  اثصندا  أو عند  أو   د ، و حس  اثتفااية  إن ينةهـا ث يدتصـة  "عةا 
ــ  يت ــدف ينة ــل   ــ  وانصــا ة  د ــ  الدت ــة عل ــة واثنتاعي ــزارع واألنشــنة الزراعي ــ  الا هــا عل

للاجتا ا  واأل ة الادنية وهيةها مـن ال مااـ  الميياـة والا انـا  التـط تلحدهـا هـر  الدنا ـ  
ال ندمةية  اننسانية و التالط  إن اتفاايـة الدنا ـ  ال ندمةيـة تحظـة حظـةا، رـامال، ا ـتخدامها أو 

  الدوب تدديم أق مسـاعد  لـدوب أيـةف أو حلممـا   ـأق إنتاعها أو تخزينها أو ندلها وتحظة عل
نشاط تحظة  أحلا  هر  اثتفااية، وتشل  هـر  اثتفاايـة  انضـا ة إلـ  اتفاايـة حظـة األلغـا  

  اماعـد اانمنيـة 2003  والاةوتمكـمب الات لـ   الاخلفـا  الاتفجـة  للحـةل الااـة  1997الاةية 
يشل  انتهاكها عةائم ةوليـة كجـةائم الحـةل والجـةائم  ةولية من اماعد الدانمن الدولط اننسانط

ضد اننسانية التط تخضع للتحدي  والاحاكاة الدولية و دـا، ثتفاايـة النظـا  األ ا ـط للاحلاـة 
 .الجنائية الدولية

الاةكز الدانمنط للحدمق والتناية و حس  ما اانا  ت من تمنيـ  لل ديـد مـن الماـائع التـط  ـدل 
أعـما  مـن عـدوان  3ديد األًفاب  ـين اتلـ  ومصـا ين علـ  مـدار أكرـة مـن  يها الادنيين وتح

الس مةية وتحالفها عل  اليان كان نتيجة اصفها عل  السلان والتجا ا  الادنيـة  أًنـان مـن 
الدنا   والريائة ال ندمةية لم تنجما منهـا حتـ  عاصـاة الـيان صـن اء الحضـار  والتـاري  والتـط 

 دـد أ ـدنت السـ مةية عاـة ًائةاتهـا المحشـية علـ  ال ديـد مـن مليمن مـدنط  5يدننها نحم 
  يلفـت اتـ  وإصـا ا  وم  ـط كا ـدها  ـلانها 2016ينـاية  6أحياءها انا   عندمةية  ط تاري  

األ ةياء تفمق وصفها واد أصدرنا تدةيةنا الحدماط حمب هر  الماا ة، وهناك ال ديد من الماـائع 
لس مةق  ح  الادنيين  دنا لت ال ندمةيـة ومنهـا هـر  الماا ـة انعةامية التط ارتلاها التحال  ا

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


 

 

 الجوف –خراب المراشي  –الرونة –منطقة مأهولة بالسكان المدنيين بالقنابل العنقوديةقصف تقرير حقوقي يوثق 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 7 

التط يغنيها هرا التدةية والاةكز  صدة إعداة تدةية رـام  عـن ضـحايا الدنا ـ  ال ندمةيـة التـط 
 ألدتها الس مةية وتحالفها يالب عدوانها عل  اليان وثزالت حت  تاري  كتا ة هرا التدةية.

               توصيات المركز:

   الاةكــز الدــانمنط للحدــمق والتنايــة يــدعم عايــع منظاــا  الاجتاــع الاــدنط والانظاــا
الدولية ويصمصا، منظاا  األمم الاتحد  إل  تحا  مسعملياتها األيالاية واننسانية تجا  

 الس مةق من عةائم  ح  الاشةية و اننسانية عا ا. التحال ما يةتلات ًيةان 
 /األمن إلـ  الحفـاع علـ  مـا تادـ  مـن  ـا تها و ـةعة  كاا يدعم األمم الاتحد  ومجل

ال ا  عل  وا  الحةل ووا  نزي  الد  اليانط والحد من ارتلال الجـةائم  حـ  أًفـاب 
 ونساء اليان.

  ويدعم إل   ةعة إر اب لجان تحدي  ةولية للتحديـ   ـط هـر  الجةياـة وهيةهـا وتدـديم
 مةتلايها للدضاء الدولط.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوبي   تد  ضح   د   تلىدمند جلر ينيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 اتيلة 12 ًفلة نجمة أحاد مصلح منمان الفةعت 1
يةال 
 الاةارط

 2018يناية  7 الةونة الجمف

 

د(.2)ملح د قمد

ددأمس ءدوبي   تد  ضح   د ا حىدمند جلر يني

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 عةيحة 45 أنر  را  ة صالح علط منمان الفةعت 1
يةال 
 الاةارط

 2018يناية  7 الةونة الجمف

 عةيحة 7 ًفلة أوامة محسن يحي  علط الفةعت 2
يةال 
 الاةارط

 2018يناية  7 الةونة الجمف

 عةيحة 15 ًفلة  تنة محسن يحي  علط الفةعت 3
يةال 
 الاةارط

 2018يناية  7 الةونة الجمف

 عةيحة 35 أنر  رازاة صالح علط الفةعة 4
يةال 
 الاةارط

 2018يناية  7 الةونة الجمف

 

  

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر ي د جلرم صدو جلتض  صأمس ءدوبي   تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 1 يزان ميا  يزان ميا  1
 تضةر

يةال 
 الاةارط

 2018يناية  7 الةونة الجمف
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