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 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

ػٍ رصد اَحهاكات يحًثهة يف يمحم وجرح  ر ــــرٌمج
 بانطرياٌ يف)بًُ يطر( املدٍَني واسحهداف يُازل سكٍُة  

 لرٌة بٍث رجال  -
 م3/4/2015بتاريخ 
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 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

 1صفحة 

 صنعاء –بني مطر  قريتي حجر عكيش وبيت رجال م/قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  املكــــان :
مديريةةح ب ةةر مطةةر مراعظةةح لةة عا ب اجواقعةةح بات ةةا   ةةرب اجعالةةمح مةةن قةةر   و قريةةح بيةةت ر ةةال قريةةح ر ةةر   ةةيش 

 .(  يلومتر تقريبا  30ل عا  باجقرب من شارع اجمائح اجذي يربط بين طريق اجرديدة وطريق تعزب وتبعد  ن اجعالمح قرابح )

 قريح بيت ر ال–ظهرا   12:00انسياٌ انساػة : 

 م استهداف قريح بيت ر ال2015\4\6 انحارٌخ: 

 

 َىع االَحهان:
مديريح ب ر مطةر مراعظةح لة عا  رسةنر  ةن سةقوط  شةرات اج ةرايا قر  اجمد يين عر قلف باجطيران اجرربر  لى 

 بين قتيل و ريح وتدمير م ازل اجمواط ين  لى رؤوسهم .
   

 جهة االَحهان:
اجممل ةةح اجعربيةةح اجسةةعوديح واجةةدول اجتةةر تراجنةةت معهةةا واةةر )ا مةةارات ب اج ويةةتب قطةةرب اجبرةةرينب ملةةرب اجسةةودانب  

 رمري ا(واجمغربب األردنب 
 

 وصف ولائغ االَحهان :
م ورن ةا  توا ةد اجمةواط ين عةر م ةارجهم عةر قريةح 2015\4\6ظهةرا  مةن يةوم اين ةين اجمواعةق  12:00  اجسةا ح عةر 

سةقوط  ةرايا مةن   ويةح رسةنرت  ةن قةام طيةران اجسةعوديح ورلنائهةا باسةتهداف قريةح بيةت ر ةال بغةارة (لبيةت ر ةا)
 .األطنال واج سا  بين قتيل و ريحب وتدمير م زل اجمواطن )لاجح يرر شعالن(  ليا  مع اجم ازل اجم اورة جه

واإلصـااات واضرـرار اادـا ات املركز القانىني وثق حاالت ارتكاب جرمية القتل املباشر للمـننني   
 الشهى  واملختص  وإدا ات الضحايا والصىر الفىتىغرادنية ومقاطع الفنينيى والتقارير الطبنية.

 بوقائعهةةا باجمر ةةز اجقةةا و ر  بةةر عريةةق اجرلةةد واجتونيةةق زار اجم طقةةح و ةةاين م ةةان وقةةوع اجرادنةةح واسةةتطلع م رياتهةةا
رايا وشةهادات اجشةهود مةن راةاجر اجم طقةح وزار مستشةنى اجمديريةح اجةذي وآنارااب واستمع إجى إعادات اج  بو تائ ها

 ُرسعف إجيه اج رايا وقام بتونيق  ميع ذجك.
 

 :إعادات شهود من رقارب اج رايا 

اجمواعةق  اين ةينمةن يةوم  ظهةرا   12:00 اجسةا ح   ةد " بقوجةه عةادر:   امةا   55 ( ش -ي– ص  ) اجشةااد -
اجقريةح  سما  اجم طقحب وما ار إي جرظات رتى سمع لوت ا ن ةار شةديد عةرات عر طائر سمع لوت م 2015\4\6
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 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

 2صفحة 

 صنعاء –بني مطر  قريتي حجر عكيش وبيت رجال م/قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

اجم ةةاورة جقةةريتهم جيتبةةين جةةه يرقةةا  رن ذجةةك اجلةةوت  ةةان  ات ةةا   ةةن اسةةتهداف اجقريةةح بغةةارة  ويةةح مةةن قبةةل اجطةةائرات 
نب األوجةةى اجسةةعوديح. وبعةةداا بلرظةةات قامةةت تلةةك اجطةةائرات باسةةتهداف  قةةريتهم )قريةةح بيةةت ر ةةال( بغةةارتين  ةةويتي

اسةةتهدعت  ةةةوار م زجةةةهب رمةةةا اجغةةةارة اجنا يةةةح عةةةدمرت م زجةةةه باج امةةةل ورلةةةابت  ةةةل مةةةن بدا لةةةه مةةةن اج سةةةا  واألطنةةةال 
( رش اص ام زو ته واب ه واب تيه اجلغيرتين وطنةل  ةامس مةن 5واجريوا ات. وقد رسنرت تلك اجغارة  ن استشهاد )

لابح )    من رعراد رسرته ومن رقاربه ب روح  طيرة ".( رش اص آ رين من األطنال واج سا6رقاربهب وا 

 م2015\4\6ا ن ةين اجمواعةق  ظهرا  من يةوم  12:30اجسا ح  "   د  اما : رعاد بأ ه 42ع (  –ا -ع-اجشااد )ي-
قلةنت اجطةائرات اجسةعوديح اجقريةح اجم ةاورة جبيةت ر ةال )قريةحُ  شةر( إي ر هةا جةم ترةدث ري إلةاباتب ورن ةا  مةا  ةان 

 يقةع اجةذي اجطائرة وار تستهدف جلمرة اجنا يح قريح )بيت ر ال( بغارتين استهدعتا م زل )لةاجح شةعالن( ماشيا شااد
 عر رسنل اجقريح ودمرته باج امل  لى رؤوس سا  يه ور رت باجم ازل األ ر  اجم اورة جه بش ل  بير.

( مةة هم رلةةيبوا ب ةةروح 6(  ررةةى )10( رطنةةال ور نةةر مةةن )3(  سةةا  و)3وقةةد رسةةنر قلةةف اجقريةةح  ةةن استشةةهاد )
 . طيرة

 إفادات طبٍة:
إجةى اجرةايت اجملةابح   ةدد مةن ولةول عةاد  ةنر سبتمبر بم طقح )مت ةح( 26 مستشنى ايئح اجطوارئ عر لمسؤو -

( رطنةةال وامةةررتين 3( شةةهدا  واةةم  بةةارة  ةةن )5مةةن  ةةم هم ) ةةان  بمستشةةنى   ةةد اجسةةا ح اجرابعةةح  لةةرا  اجطةةوارئ 
 .مت انرةواشال  بشريح  اامدة ا   نن وا إجى اجمستشنىللو 

 ب ح( سة45) –و لةف  سة ح بةين  مةارامر ملابين ب روح  طيرة تتراوح رش اص (6ا  )اجمستشنى اي  استقبل  ما
لاباتهم  عر اج م مح واجو ه واجعي ين. اجشدةب بع هم رليبوا باجشظايا حتناوتم وا 

اجطبيح  تي ح جلرلار اجمنروض  لةى اجةيمنب األمةر اجةذي  ما  و  إجى رن اجمستشنى ينتقر اجى األدويح واجمستلزمات 
 يتسبب عر تداور اجراجح اجلريح جلملابين واجمر ى باجمستشنى.

 
 يا خهفه انمصف يٍ ضحاٌا وأضرار:

 اج رايا: -
 ما  تج  ن اجقلف من  رايا ور رار :ونق اجمر ز اجقا و ر 

لابح )( قتلى بي هم رطنال 5رسنر اجقلف  ن سقوط )اج رايا:  -  ( رش اص ب روح م تلنح.6و سا ب وا 

 األ رار:  -
تدمير م زل  ليا   لةى رؤوس سةا  يه عةر قريةح )بيةت ر ةال( ب ةر مطةر مةا رسةنر  ةن سةقوط اجعديةد مة هم  -1

 بين قتيل و ريحب وتشريد بقيح ايسرة.
 وشب ح ميا  جلشرب وشب ح اج هربا . تدمير  زان ميا  -2
 م. ا  رقتل اجريوا ات من ربقار و  -3
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 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

 3صفحة 

 صنعاء –بني مطر  قريتي حجر عكيش وبيت رجال م/قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 االَحهان وفمًا نهماَىٌ اندويل انؼاو وانماَىٌ اإلَساًَ اندويل وجىصٍات املركس: وصف
اجمر ز اجقا و ر اطلع  لى اجواقعح و اين م ان ا ستهداف واو م اطق س  يح مد يحب قر  رينيح سة ا ها مةن اجنقةرا  

 اجمعسرين  دا  . 

واةو مةا رسةنر  ةن م ةزرة مرو ةح برةق اجمةد يين  لةى قريةح )بيةت ر ةال(  ةارة اجسةعودي  اجترةاجفطائرات  تعقد ش 
سقط عيها رطنال و سا  بين قتيل و ةريح. و ةل اةذ  اجمعطيةات تؤ ةد رن قةوات اجترةاجف اجسةعودي قةد ارت بةت قالةدة 

  ريمح ررب و ريمح  د اي سا يح تستو ب معاقبح مرت بيها.

 ألرد ر ال األ مال ) اج بوس(. ا  ا  ملا ع ما شن اجطيران  ارات  ديدة  لى اجم طقح م ها قريح )ُ َشر( مستهدع

 :  وج ل ما سبق عإ  ا عر )اجمر ز اجقا و ر جلرقوق واجت ميح(

 .م26/3/2015واجمتواللح م ذ  يمناج ى دين و ست  ر استمرار اجعدوان وا ماته اج ويح  ل .1
اج رائم اجمرت بح برق  ا ل ومرايد عر دوجر عتح ترقيق  ىجإ ةجيات األمم اجمتردآ د و اجم تمع اجدوجر و  .2

 .  ا  دوجي حمررم ألسلرحورول است دام اجعدوان  باجمد يين اجيم يين
إجى اجم ظمات اجدوجيح اجرقوقيح وا  انيح وا  سا يح و م ظمات اجم تمع اجمد ر عر اجيمن  ميع  اشد   د و و  .3

اجشعب اجيم ر واجذي اجمنروض  لى  دا ته وت ريمه وعك اجرلارا  وقف اجعدوان و  ى ل اج اد جعملسر ح ا
 . اجيم يح سنن اجغذا  واجدوا  ى لبرريح  حقرل  تمارس عيه اجدول اجمتراجنح

 هب واجتعبير  نإيقاعب حجباطاجملعدوان و ج همرع إجى اجتعبير بشتى اجوسائل اجمم  ح  ن   د و  ل رررار اجعاجم .4
 . عر و ه اجعدوان اجظاجممع اجشعب اجيم ر رقوقيا  وا  سا يا   همت ام 

  



 

 

  TheLegalCenter148@gmail.com: mail-E 00967 777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  

 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

 4صفحة 

 صنعاء –بني مطر  قريتي حجر عكيش وبيت رجال م/قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (3يهحك رلى )
 حمافظة صُؼاء –بًُ يطر  -يدٌرٌة بٍث رجال يف لرٌة محهى انضحاٌا انأمساء 

 تاريخ اي تهاك اجم طقح  اجعمر اج  س اسم اج ريح م
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 7 طفــل  حازم محمد احمد الهيممه   .1
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 3 طفــل  شعالن  صالح يحيى شعالن  .2
 م 6/4/2115 بيت رجال – بني مطر 50 انثى لطيفه عمي محمد الرميم   .3
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 15 انثى انتصار صالح يحيى شعالن  .4
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 20 انثى سميه صالح يحيى شعالن  .5

 حمافظة صُؼاء –بًُ يطر  -يدٌرٌة بٍث رجال يف لرٌة محهى انضحاٌا انصىر نبؼض 

     
 حازم محمد احمد الهيلمهالطفل/   شعالن  صالح يحيى شعالنالطفل/ 

      
 سميه صالح يحيى شعالن  انتصار صالح يحيى شعالن
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 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

 5صفحة 

 صنعاء –بني مطر  قريتي حجر عكيش وبيت رجال م/قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (4يهحك رلى )
 حمافظة صُؼاء –بًُ يطر  -يدٌرٌة بٍث رجال يف لرٌة  اجلرحىانضحاٌا أمساء 

 تاريخ اي تهاك اجم طقح  اجعمر اج  س اسم اج ريح م
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 2 طفــل  محمد احمد محمد الهيممه  .1
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 5 طفمه دليمه ناصر احمد عطيه  .2
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 10 طفمه إيمان يحيى ناصر عبداهلل عطيه  .3
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 7 طفل عبداهلل محمد يحيى عطيه  .4
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 4 طفل يحيى محمد يحيى عطيه  .5
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 4 طفمه رهف إبراهيم  محمد عطيه   .6
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 14 ذكر نصر منصور الحاشدي  .7
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 18 ذكر صفاء صالح يحيى شعالن  .8
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 22 ذكر محمد صالح يحيى شعالن  .9
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 20 ذكر مجاهد صالح يحيى شعالن  .11
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 25 ذكر سماح صالح يحيى شعالن  .11
 م 6/4/2115 حجر عكيش – بني مطر 20 انثى جميمه محمد  عمي قائد  .12

 حمافظة صُؼاء –بًُ يطر  -يدٌرٌة بٍث رجال يف لرٌة  اجلرحىانضحاٌا صىر بؼض 

      
 

      



 

 

  TheLegalCenter148@gmail.com: mail-E 00967 777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  

 املركس انماَىًَ نهحمىق وانحًٍُة

 6صفحة 

 صنعاء –بني مطر  قريتي حجر عكيش وبيت رجال م/قصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (5يهحك رلى )
يرت 

ُ
 حمافظة صُؼاء –بًُ يطر  -يدٌرٌة بٍث رجال يف صىر نهًُازل انحً د

 

     
 مديرية بني مطر –في قرية بيت رجال  صالح يحيى  شعالنمنزل الحاج/ 

 

 وانحًٍُة نهحمىق انماَىًَ ػٍ املركس صادر
 صُؼاء -اجلًهىرٌة انًٍٍُة 


