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  مكان االنتهاك :
 شرق شمال في انيمن تقع في حجة محافظة مديريات إحدى انمير بكيم قُرية ريفية في منطقة سمنة بمديرية

 انمحافظة  .

  0:10الزهاى : الساػة 
 
 هساء

 م2015\5\7التاريخ: اخلويس 

 ًىع االًتهان:
مدنيين أسفر عن قتل وتفحم واحتراق أسرة بكامميا تدعى أسرة )محمد عمى منازل مواطنين قصف بالطيران الحربي 

 .ناصر( بصورة بشعة ووحشية
 جهة االًتهان:

حالفت معيا وىي )اإلمارات , الكويت, قطر, البحرين, مصر, السودان, تركيا, المممكة العربية السعودية والدول التي ت
 األردن, أمريكا(

 وصف ولائغ االًتهان :
م شنت الطائرات الحربية التابعة لمممكة السعودية 5105\5\7في الساعة السادسة قبل مغرب يوم الخميس الموافق 

وحمفائيا غارات جوية عمى إحدى قرى مديرية بكيل المير التابعة لمحافظة حجة الحدودية مع المممكة، واستيدفت 
طنين مدنيين فقراء، ليسقط عمى إثرىا أفراد أسرة بكامميا غاراتيا منازاًل بسيطة مكونة من القش والصفيح تابعة لموا

( فردًا معظميم من النساء واألطفال، وقد أسفر القصف عن تفحم جثث الضحايا وتحويميا إلى 01مكونة من )
أشالء متناثرة، ولم ينجوا منيم اال طفمين احدىما توفي في نفس اليوم في المستشفى واالصغر منو ما زال في 

المركزة وقد أصيبا بحروق من الدرجة األولى،  وتم توثيقيما وىما في العراء ال يجدون أدنى مقومات الحياة العناية 
المتدىورة التي أضاف ليا الحصار الخانق المفروض  االقتصاديةمن رعاية وعالج وطعام وشراب بسبب حالتيم 

دام شبو تام لألدوية الضرورية والمستمزمات سعوديًا عمى اليمن المزيد والمزيد من المعاناة، فقد أدى الى انع
اإلسعافية الطبية العاجمة، وليست ىذه الحالة المأساوية إال نموذجًا لموضع الذي تكابده مئات آالف األسر في 
مختمف مناطق الجغرافيا اليمنية، والتي تتعرض يوميًا لمخاطر الموت إما بقصف الطائرات أو جراء نقص الغذاء 

جيات االساسية، األمر الذي يجعل من الممارسات التي تقوم بيا المممكة السعودية وحفائيا بحق والدواء والحا
 المدنيين اليمنيين جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد االنسانية.

 :االنتهاك نتائج

ل وامرأتين ،كما مدنيًا من اسرة واحدة بينيم ستو اطفا 01نتج عن استيداف المدنيين في بكيل المير الى قتل 
اصيب طفمين بحروق من الدرجة االولى احدىما توفي في اليوم الثالث من الواقعة في المستشفى واالخر دخل 
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ماشية من االغنام.  011العناية المركزة في المستشفى الجميوري بصنعاء وحالتو حرجة، كما نتج عن القصف 
 وتدمر المسكن الذي كانوا فيو.

بتىثيق العذيذ من جرائم القتل املباشر واإلصابات واألضرار التي طالث املذنيني  املركز القانىني قام
 عن طريق إفادات الشهىد واملختصني يف مستشفى املذينة .

محافظة حجة  مثميا مثل بقية محافظات الجميورية تعاني من أزمة وقود خانقة بسبب الحصار السعودي عمى 
اقالت الوقود من قبل الطيران، ويشيد الوضع األمني في المحافظة تدىورًا كبيرًا اليمن برًا وبحرًا وجوًا واستيداف ن

سيما في مديريات حرض وعبس وبكيل المير التي تم إعالنيا مؤخرًا مناطق منكوبة بسبب استيدافيا المستمر 
ديريات المحافظة التي بغارات الطيران وبالقصف المدفعي والصاروخي، وقد قام المركز بتوثيق الحالة المأساوية في م

نتجت عن انعدام أساسيات الحياة من غذاء ودواء وماء وكيرباء، ووثق الحالة الصعبة التي يواجييا )مستشفى 
حرض( الذي يستقبل عمى مدار الساعة حاالت الضحايا من القتمى والجرحى من أبناء تمك المناطق والذي يوشك 

األدوية واستمرار القصف، وقد قام المركز بتوثيق الوضع الكارثي الذي ال عمى االنييار التام بسبب انعدام الخدمات و 
من نقص حاد في كل مستمزمات الحياة الضرورية،  المدنيونيمكن وصفو في تمك المناطق المنكوبة وما يكابده 

 ميم نساء واطفال. والوضع الذي ينذر بيالك جماعي لسكان المحافظة الذين تقدر أعدادىم بمئات اآلالف من المدنيين معظ

 وصف االًتهان وفما  للماًىى الدويل الؼام والماًىى االًساًي الدويل وتىصيات املزكز:

والحصار الخانق الذي تفرضو ت المدنية آالمركز القانوني يعتبر الجرائم المرتكبة بحق المدنيين واستيداف المنش
السعودية وتحالفيا عمى الشعب اليمني الذي يتسبب في ىالك األبرياء، كل ذلك يعد وفقا لمقانون الدولي العام 

 ضد االنسانية وجرائم حرب يجب مالحقة المسؤولين عن ارتكابيا. اً جرائموالقانون االنساني 

رسال لجان لمتحقيق في ىذه االنتياكات, يدعو المنظمات والييئات الدولياملزكز الماًىًي  ة إلى فتح ممفات تحقيق وا 
كما يدعو المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق في ىذه االنتياكات, وتقديم مرتكبييا لمعدالة ومحاكمتيم, وحماية المدنيين 

 والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية.

والمنظمات لوقف استيداف المدنيين والالجئين ووقف الحرب عمى اليمن تمك الدول والييئات  وبشكل ػاجل ًدػى
 وسرعة إغاثة الالجئين والمدنيين وتعويضيم وسرعة إنشاء وحدات طبية في المنطقة.

 المالحق الخاصة بالتقرير

 رجال(.-نساء-(اسماء وبيانات وصور القتمى )اطفال0الممحق رقم)  -0

 الطفمين المصابين.( اسماء وبيانات وصور 5الممحق رقم )  -5
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 (1امللحك رلن )
 امساء وبياًات وصىر  الضحايا هي المتلى ًتيجة لصف السؼىدية وحتالفها`

 

  سميرة محمد ناصر زقاد   )وبجوارها والدتها ( اسم الضحية :

 سنوات )طفله(6 العمـــر:

 تم قصف سكنهم مما ادى الى قتلها االنتهاك

 محافظة حجة  –منطقة بكيل المير  مكان االنتهاك

 7/5/5105الساعة التاسعة مساًء بتاريخ  تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك

 

  مريم محمد ناصر زقاد  اسم الضحية :

 سنة )طفله( 01 العمـــر:

 تم قصف سكنهم مما ادى الى قتلها االنتهاك

 محافظة حجة  –منطقة بكيل المير  مكان االنتهاك

 7/5/5105الساعه التاسعه مساًء بتاريخ  تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك
 

  

  مغنية محمد ناصر زقاد  اسم الضحية :

 سنتان )طفله ( العمـــر:

 تم قصف سكنهم مما ادى الى قتلها االنتهاك

 محافظة حجة  –منطقة بكيل المير  مكان االنتهاك

 7/5/5105الساعه التاسعه مساًء بتاريخ  تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك

  اميرة  محمد ناصر زقاد  اسم الضحية :

 سنوات )طفله( 5 العمـــر:

 تم قصف سكنهم مما ادى الى قتلها االنتهاك

 محافظة حجة  –منطقة بكيل المير  مكان االنتهاك

 7/5/5105الساعه التاسعه مساًء بتاريخ  تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها  جهه االنتهاك
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 –امساء وبياًات مجيغ  الضحايا )المتلى ( هي املدًيني الذيي استهدفتهن   طائزات السؼىدية وحتالفها  يف هٌطمة بكيل املري 
 حمافظة حجة

 انتاسَخ  انُىو انًذَشَت انًذافظت نىع االصابت  انذانت  انعًش اننىع  االعى ث

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 2 طفم يغنُت يذًذ ناصش صقاد 1

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 5 طفم ايُشة يذًذ ناصش صقاد 2

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت يغكنهى يًا ادي انً قتههى قصف قتُم 6 طفم عًُشة يذًذ ناصش صقاد 3

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 8 طفم عاسَت يذًذ ناصش صقاد 4

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 11 طفم غانب يذًذ ناصش صقاد 5

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 14 طفم يشَى يذًذ ناصش صقاد 6

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت %09دشوق فٍ انجغى  بنغبت  قتُم 10 طفم ناجٍ يذًذ ناصش صقاد 7

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 40 انثً عزبه عهٍ صغُش انشاشذٌ 8

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 40 ركش عهٍ صالح انصىفٍ   9

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 45 انثً فاطًت يذًذ انقاضٍ 10

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم 50 ركش يذًذ ناصش صقاد 11

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم   ابشاهُى انشاشذٌ 12

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت قصف يغكنهى يًا ادي انً قتههى قتُم   يجهىل 13

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش دجت يغكنهى يًا ادي انً قتههىقصف  قتُم   يجهىل 14

 جشَخ 7 طفم ايُن يذًذ ناصش صقاد 51

% وجشح 01دشوق فٍ انجغى  بنغبت 

وتىفٍ فٍ انعناَت  فٍ يقذيت انشاط

 -انًشكضة فٍ يغتشفً انجًهىسٌ 
 صنعاء

 07/05/2015 انخًُظ بكُم انًُش  دجت
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 الطفلني الذيي أصيبا يف ًفس الىالؼة وهاتا بؼد إسؼافهوا إىل املستشفى امساء وبياًات 
 حمافظة حجة –هٌطمة بكيل املري يف 

الطفمييييييين نيييييياجي وأمييييييين )تييييييوفي نيييييياجي بعييييييد 
وصييييولو الييييى المستشييييفى الجميييييور  بصيييينعاء 
واميييين االصييي ر سييينا تيييوفي وىيييو فيييي العنايييية 
المركييييييزة(   الصييييييورة توضييييييح الحييييييروق وىييييييي 
منتشرة في جميع اجزاء اجساميم )حيروق مين 
الدرجييييية االوليييييى( والتيييييي اصييييييبا  بييييييا وتوفييييييا 

محافظيييية  –بسييييببيا فييييي مديرييييية بكيييييل المييييير 
م  7/5/2015ة يييييييوم البميييييييس  بتيييييياري  حجيييييي

بسيييييبب قصيييييف الطييييييران الحربيييييي  لمسيييييعودية 
وتحالفييا واليذ  نييته عنيو  قتيل اسييره كاممية لييم 
يبقييييييى منيييييييا اال الطفييييييل امييييييين وشيييييياب  فييييييي 
العشييرينات ميين عمييرة )يييدعى عيياي ( ذىييب 
الييى السييوق ليشييتر  لعسييرة طعامييا وعيياد ميين 
السيييوق عميييى ىيييول ىيييذا المنظييير بحيييق اسيييرتو  

د ابوييو وجمييع إبوانيو وأبواتيو قتمييى حييث وجي
واشيييييالء ومييييين نجيييييى مييييينيم مصييييياب بحيييييروق 

 بطرة.
 

 

 

 

 

 

 ػي  صادر

  والتٌوية للحمىق الماًىًي املزكز

 م 10/5/2015بتاريخ 


