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مقدمة:

ــى ضــرورة  ــى ضــرورة حمايــة األشــخاص المدنييــن واألعيــان المدنيــة وعل تنــص المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة عل
تجنيــب المدنييــن واألشــخاص المحمييــن مآســي وويــات النزاعــات، وذلــك بموجــب قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، 

ال ســيما اتفاقيــات جنيــف والبروتكــوالت الملحقــة بهــا وقواعــد القانــون اإلنســاني العرفــي.

ــي اإلنســاني عــدد مــن المبــادئ األساســية التــي يتعيــن مراعاتهــا فــي الظــروف واألحــوال  التــي  ويقــرر القانــون الدول
تســري فيهــا وتنطبــق أحــكام القانــون اإلنســاني. 

ومــن أهــم المبــادئ األساســية مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن مــن جهــة واألعيــان المدنيــة واألهــداف 
العســكرية مــن جهــة أخــرى؛ حيــث توجــب القواعــد القانونيــة اإلنســانية ضــرورة التمييــز فــي جميــع األوقــات بيــن 
المدنييــن والمقاتليــن وأن يقتصــر توجيــه الهجمــات إلــى المقاتليــن فحســب، وال يجــوز أن توجــه الهجمــات إلــى 
المدنييــن. كمــا يتعيــن التمييــز بيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية مــن جهــة ثانيــة، حيــث يتوجــب بمقتضــى 
ــى  ــة واألهــداف العســكرية، وال توجــه الهجمــات إال إل ــان المدني ــن األعي ــز بي ــي اإلنســاني التميي ــون الدول قواعــد القان

ــة. ــان المدني ــى األعي األهــداف العســكرية فحســب، وال يجــوز أن توجــه إل

ويتمتــع المدنيــون بموجــب قواعــد القانــون اإلنســاني بالحمايــة مــن الهجمــات وُيحظــر أعمــال العنــف أو التهديــد 
ــة  ــان المدني ــع األعي ــا تتمت ــن. كم ــن الســكان المدنيي ــث الذعــر بي ــي تســتهدف بصــورة رئيســة ب ــف الت ــال العن بأعم

ــي.  ــون الدول ــرره أحــكام القان ــذي تق ــى النحــو ال ــن الهجــوم عل ــة م ــة القانوني بالحماي

والمدنيــون هــم أشــخاص ال ينتمــون إلــى القــوات المســلحة. ويشــمل مصطلــح » الســكان المدنيــون » جميــع األشــخاص 
المدنييــن. كمــا أن األعيــان المدنيــة هــي جميــع األعيــان التــي ليســت أهدافــا عســكرية ويتعيــن عــدم توجيــه الهجمــات 

إليهــا علــى النحــو الــذي تقــرره قواعــد القانــون الدولــي.

وهــذه القاعــدة األساســية هــي قاعــدة عرفيــة بطبيعتهــا حيــث تكرســها الممارســة الدوليــة كإحــدى قواعــد القانــون 
الدولــي العرفــي المنطبقــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وقــد تــم تقنييــن مبــدأ التمييــز فــي المــواد 
48، 51)2(، 52)2( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات جينــف للعــام 1977م، والتــي تنــص علــى:

 أ. تعمــل أطــراف النــزاع علــى التمييــز بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن وبيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية، 
ــك مــن أجــل تأميــن احتــرام وحمايــة الســكان  ومــن ثــم توجــه عملياتهــا ضــد األهــداف العســكرية دون غيرهــا، وذل

المدنييــن واألعيــان المدنيــة. 

 ب. ال يجــوز أن يكــون الســكان المدنيــون بوصفهــم هــذا وكــذا األشــخاص المدنيــون محــًا للهجــوم، وتحظــر أعمــال 
العنــف أو التهديــد بــه الراميــة أساســا إلــى بــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن. 

ــان التــي ليســت  ــة هــي كافــة األعي ــان المدني ــردع، واألعي ــة محــًا للهجــوم أو لهجمــات ال ــان المدني  ج. ال تكــون األعي
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ــه الفقــرة الثانيــة.  أهدافــا عســكرية وفقــا لمــا حددت

 د. تقصــر الهجمــات علــى األهــداف العســكرية فحســب. وتنحصــر األهــداف العســكرية فيمــا يتعلــق باألعيــان علــى تلــك 
التــي تســهم مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري ســواء كان ذلــك بطبيعتهــا أم بموقعهــا أم بغايتهــا أم باســتخدامها، 
والتــي يحقــق تدميرهــا التــام أو الجزئــي أو االســتياء عليهــا أو تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة حينــذاك ميــزة عســكرية 

أكيدة.

ــه أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر  ــذي قــد ُيتوقــع من ــي اإلنســاني الهجــوم ال ــون الدول وُيحظــر طبقــا لقواعــد القان
فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بينهــم أو أضــرار باألعيــان المدنيــة أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر واألضــرار، ويكــون 

مفرطــا فــي تجــاوز مــا ُينتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة. 

ويعــد مبــدأ التناســب مــن المبــادئ األساســية التــي تكرســها الممارســة الدوليــة باعتبارهــا إحــدى قواعــد القانــون الدولــي 
العرفــي المنطبقــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وقــد تــم تقنيــن هــذا المبــدأ العــام بنــص المــادة 
51 )5( )ب( مــن البرتوكــول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات جنيــف األربــع، والتــي تنــص علــى: » تعتبــر األنــواع 
التاليــة مــن الهجمــات، مــن بيــن هجمــات أخــرى، بمثابــة هجمــات عشــوائية: الهجــوم الــذي يمكــن أن يتوقــع منــه أن 
يســبب خســارة فــي أرواح المدنييــن أو إصابــة بهــم أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة أو أن يحــدث خلطــا مــن هــذه الخســائر 

واألضــرار، يفــرط فــي تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه ذلــك الهجــوم مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة«. 

ــة الســكان  ــم فــي إدارة العمليــات العســكرية لتفــادي إصاب وتقتضــي القواعــد القانونيــة الدوليــة توخــي الحــرص الدائ
المدنييــن واألشــخاص المدنييــن واألعيــان المدنيــة، واتخــاذ جميــع االحتياطــات العمليــة لتجنيــب إيقــاع خســائر فــي 

أرواح المدنييــن أو إصابتهــم أو اإلضــرار باألعيــان المدنيــة. 

ويتعيــن علــى جميــع األطــراف أن تفعــل كل مــا يمكــن عملــه للتحقــق مــن أن األهــداف هــي أهــداف عســكرية، وأن 
تتخــذ جميــع االحتياطــات الممكنــة عنــد اختيــار وســائل وأســاليب الحــرب لتجنــب إيقــاع خســائر فــي أرواح المدنييــن 
أو إصابــات بينهــم أو أضــرار باألعيــان المدنيــة، وأن ُيتخــذ كل مــا يمكــن عملــه لتقييــم مــا إذا كان ُيتوقــع مــن الهجــوم 
أن يســبب خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بينهــم أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر 

واألضــرار.

 كمــا يتعيــن بموجــب قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني أيضــا أن يفعــل كل طــرف كل مــا يمكــن عملــه إللغــاء أو تعليــق 
هجــوم إذا تبيــن أن الهــدف ليــس هدفــا عســكريا أو إذا كان ُيتوقــع أن يســبب الهجــوم عرضيــا خســائر فــي أرواح 

المدنييــن أو إصابــات بينهــم أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر واألضــرار.

ويعــد مبــدأ االحتيــاط مــن القواعــد التــي تكرســها الممارســة الدوليــة كإحــدى قواعــد القانــون الدولــي العرفــي المنطبقــة 
فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وقــد ورد تقنيــن مبــدأ اتخــاذ االحتياطــات فــي الهجــوم فــي المــادة 

)57( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول، والتــي تنــص علــى:
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1.  تبــذل رعايــة متواصلــة فــي إدارة العمليــات العســكرية مــن أجــل تفــادي الســكان المدنييــن واألشــخاص واألعيــان 
تخــذ االحتياطــات التاليــة فيمــا يتعلــق بالهجــوم:-

ُ
المدنيــة. وت

 أ. يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه: 

أواًل: أن يبــذل مــا فــي طاقتــه عمليــا للتحقــق مــن أن األهــداف المقــرر مهاجمتهــا ليســت أشــخاصا مدنييــن أو أعيانــا 
مدنيــة وأنهــا غيــر مشــمولة بحمايــة خاصــة، ولكنهــا أهــداف عســكرية فــي منطــوق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 52، 

ومــن أنــه غيــر محظــور مهاجمتهــا بمقتضــى أحــكام هــذا المحلــق« البروتوكــول«.

ثانيــا: أن يتخــذ جميــع االحتياطــات المســتطاعة عنــد تخيــر وســائل وأســاليب الهجــوم مــن أجــل تجنــب إحــداث خســائر 
فــي أرواح المدنييــن، أو إلحــاق اإلصابــة بهــم أو اإلضــرار باألعيــان المدنيــة، وذلــك بصفــة عرضيــة، وعلــى أي األحــوال 

حصــر ذلــك فــي أضيــق نطــاق.

ثالثــا: أن يمتنــع عــن اتخــاذ قــرار بشــن أي هجــوم قــد يتوقــع منــه، بصفــة عرضيــة أن يحــدث خســائر فــي أرواح 
المدنييــن أو إلحــاق اإلصابــة بهــم، أو اإلضــرار باألعيــان المدنيــة، أو أن يحــدث خلطــا مــن هــذه الخســائر واألضــرار، ممــا 

يفــرط فــي تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه ذلــك الهجــوم مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.

 ب. يلغــي أو يعلــق أي هجــوم إذا تبيــن أن الهــدف ليــس هدفــا عســكريا أو أنــه مشــمول بحمايــة خاصــة أو أن الهجــوم 
قــد يتوقــع منــه أن يحــدث خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إلحــاق اإلصابــة بهــم، أو اإلضــرار باألعيــان المدنيــة، أو أن 
يحــدث خلطــا مــن هــذه الخســائر واألضــرار، وذلــك بصفــة عرضيــة، تفــرط فــي تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه ذلــك 

الهجــوم مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.

وُيحظــر تجويــع الســكان المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. كمــا ُيحظــر مهاجمــة األعيــان والمــواد التــي ال غنــى 
عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن أو تدميرهــا أو نقلهــا أو تعطيلهــا.

 ويتوجــب الســماح بمــرور مــواد اإلغاثــة اإلنســانية للمدنييــن المحتاجيــن إليهــا وتســهيل مرورهــا بســرعة دون عرقلــة. 
كمــا يجــب احتــرام وحمايــة األعيــان المســتخدمة فــي عمليــات المســاعدة اإلنســانية، وذلــك علــى النحــو الــذي تبينــه 
ــن  ــذا المــواد 54-1، 54-2، 70-2 م ــة وك ــر الدولي ــة وغي ــي النزاعــات المســلحة الدولي قواعــد العــرف األنســاني ف

البرتوكــول اإلضافــي األولــي، والتــي تنــص علــى:

 أ. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. 

 ب.  يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن. ومثالهــا 
المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكات وأشــغال 
الــري، إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك فــي منعهــا عــن الســكان المدنييــن أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة مهمــا كان الباعــث 

ســواء كان بقصــد تجويــع المدنييــن أم لحملهــم علــى النــزوح أم ألي باعــث آخــر. 
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 ج. علــى أطــراف النــزاع وكل طــرف ســام متعاقــد أن يســمح ويســهل المــرور الســريع وبــدون عرقلــة لجميــع إرســاليات 
وتجهيــزات الغــوث والعامليــن عليهــا والتــي يتــم التزويــد بهــا وبهــم وفقــا ألحــكام هــذا القســم حتــى وإن كانــت هــذه 

المســاعدة معــدة للســكان المدنييــن التابعيــن للخصــم. 

ويتوجــب وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني أيضــا أن يعامــل المدنيــون واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال معاملــة 
إنســانية. ويحظــر القتــل والتعذيــب والمعاملــة القاســية أو االإنســانية، واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى 

األخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة والعقوبــات البدنيــة.

ويجــب كذلــك احتــرام المعتقــدات والشــعائر الدينيــة للمدنييــن واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال. ويتعيــن أن يتلقــى 
ــي تقتضيهــا حالتهــم، بأقصــى حــد ممكــن، ودن  ــة الت ــة الطبي ــة والعناي الجرحــى والمرضــى والغرقــى األســرى الرعاي

إبطــاء. 

ات الممكنــة لإلفــادة عــن األشــخاص الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم، وأن ُيــزود أفــراد عائاتهــم  كمــا يتعيــن اتخــاذ اإلجــراء
بأيــة معلومــات عــن مصيرهــم، علــى النحــو الــذي تقتضيــه قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي وكــذا المبــدأ العــام 
الــذي تقــرره المــادة )32( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول والتــي تنــص علــى« إن حــق كل أســرة فــي معرفــة مصيــر 
أفرادهــا هــو الحافــز األساســي لنشــاط كل مــن األطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع والمنظمــات اإلنســانية 

الدوليــة الــوارد ذكرهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة وفــي هــذا الملحــق » البروتوكــول«. 

ــة  ــي الحماي ــزاع ف ــرات بالن ــة االحتياجــات الخاصــة بالنســاء المتأث ــي تلبي ــون الدول ــا يتوجــب بمقتضــى قواعــد القان كم
ــة  ــرام خــاص وحماي ــرون باحت ــون والعجــزة المتأث ــار الســن والمعوق ــال وكب ــع األطف والصحــة والمســاعدة، وأن يتمت

خاصــة.

ويجــب فــي جميــع األحــوال احتــرام وحمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة القائميــن بالمهــام الطبيــة وكــذا الوحــدات الطبيــة 
ــى منطقــة  المخصصــة ألغــراض طبيــة ووســائل النقــل الطبــي المخصصــة للنقــل الطبــي. وُيحظــر توجيــه الهجــوم إل
منشــأة إليــواء الجرحــى والمرضــى والمدنييــن، وذلــك علــى النحــو الــذي تبينــه قواعــد العــرف الدولــي والمــادة )1-12( 
مــن البروتوكــول اإلضافــي األول، والتــي تنــص علــى: »يجــب فــي كل وقــت عــدم انتهــاك الوحــدات الطبيــة وحمايتهــا 

وأال تكــون هدفــا ألي هجــوم«. 

كمــا يتعيــن احتــرام الممتلــكات الثقافيــة حيــث يجــب إيــاء اهتمــام خــاص فــي العمليــات العســكرية لتجنــب اإلضــرار 
بالمبانــي المخصصــة ألغــراض دينيــة أو فنيــة أو علميــة أو تربويــة أو خيريــة وباآلثــار التاريخيــة، وعــدم توجيــه 
الهجمــات إلــى الممتلــكات ذات األهميــة للتــراث الثقافــي ألي شــعب، وذلــك علــى النحــو الــذي تقــرره قواعــد القانــون 
الدولــي ذت الصلــة، بمــا فــي ذلــك المــادة )53-أ( مــن البروتوكــول اإلضافــي األولــي التــي تنــص علــى: » يحظــر ارتــكاب 
ــادة التــي تشــكل التــراث  أي مــن األعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد اآلثــار التاريخيــة أو األعمــال الفنيــة أو أماكــن العب

الثقافــي أو الروحــي للشــعوب«. 
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وتتخــذ األطــراف، وفقــا اللتزاماتهــا بمقتضــى القانــون الدولــي اإلنســاني بحمايــة الســكان المدنييــن فــي النزاعــات 
المســلحة، جميــع التدابيــر الممكنــة عمليــا لكــي تضمــن حمايــة ورعايــة األطفــال، حيــث تنــص المــادة )1-38( 
مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى: » تتعهــد الــدول باحتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني المنطبقــة عليهــا فــي 
المنازعــات المســلحة وذات الصلــة بالطفــل وأن لــكل طفــل حقــا أصيــًا فــي الحيــاة وأن تضمــن احتــرام هــذه القواعــد«. 

ومــن المعتــرف بــه بوجــه عــام فيمــا يتعلــق بالعاقــة بيــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أن 
قانــون حقــوق اإلنســان واجــب التطبيــق فــي حــاالت النزاعــات المســلحة وُيكمــل الحمايــة القانونيــة التــي يكفلهــا القانــون 

الدولــي اإلنســاني الــذي يقتصــر تطبيقــه أثنــاء النزاعــات المســلحة.

عــد جرائــم حــرب، بمقتضــى أحــكام نظــام رومــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، القتــل العمــد والتعذيــب أو المعاملــة 
ُ
وت

الاإنســانية أو تعمــد إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطيــر بالجســم أو بالصحــة.

وُيعتبــر كذلــك تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنييــن وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد األعيــان المدنيــة أو األماكن 
التــي ال تشــكل أهدافــا عســكرية، وكــذا تعمــد توجيــه هجمــات ضــد منشــآت أو مــواد أو وحــدات أو مركبــات تســتخدم 

فــي المســاعدة اإلنســانية.

وُيعــد مــن جرائــم الحــرب أيضــا تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم سيســفر عــن خســائر تبعيــة فــي األرواح 
أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار مدنيــة، وكــذا مهاجمــة أو قصــف المــدن أو القــرى أو المســاكن أو 

المبانــي التــي ال تكــون أهدافــا عســكرية.

كمــا أن مــن جرائــم الحــرب أيضــا االعتــداء علــى كرامــة الشــخص وبخاصــة المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة، وتعمــد 
تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بحرمانهــم مــن المــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، 
ــة  ــة أو الخيري ــة أو العلمي ــة أو الفني ــة أو التعليمي ــي المخصصــة لألغــراض الديني ــه هجمــات ضــد المبان وتعمــد توجي

واآلثــار التاريخيــة والمستشــفيات وأماكــن تجمــع المرضــى والجرحــى.

وُيشــكل بمقتضــى نظــام رومــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة عــدد مــن األفعــال المحظــورة جريمــة ضــد اإلنســانية متــى 
تــم ارتكابهــا فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن وعــن علــم 
بالهجــوم، بمــا فــي ذلــك القتــل العمــد والتعذيــب واألفعــال الاإنســانية التــي تتســبب عمــدًا فــي معانــاة شــديدة أو فــي 

أذى خطيــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة.

وُيســأل الشــخص جنائيــا ويكــون عرضــة للعقــاب عــن أيــة جريمــة تدخــل فــي اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي 
حــال قيــام الشــخص بمايلــي:

1.  ارتــكاب هــذه الجريمــة ســواء بصفتــه الفرديــة أو باالشــتراك مــع آخــر أو عــن طريــق شــخص أخــر، بغــض النظــر 
عمــا إذا كان الشــخص اآلخــر مســئواًل جنائيــا.
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2.  األمر أو اإلغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.

3.  تقديــم العــون أو التحريــض أو المســاعدة بــأي شــكل آخــر لغــرض تيســير ارتــكاب هــذه الجريمــة أو الشــروع فــي 
ارتكابهــا، بمــا فــي ذلــك توفيــر وســائل ارتكابهــا.

4.  المســاهمة بأيــة طريقــة أخــرى فــي قيــام جماعــة مــن األشــخاص يعملــون بقصــد مشــترك بارتــكاب هــذه الجريمــة 
أو الشــروع فــي ارتكابهــا علــى أن تكــون هــذه المســاهمة متعمــدة بــأن تقــدم :-

 أ. إمــا بهــدف تعزيــز النشــاط اإلجرامــي أو الغــرض اإلجرامــي للجماعــة إذا كان هــذا النشــاط أو الغــرض منطويــا علــى 
ارتــكاب جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة.

 ب. أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى الجماعة.

5.  الشــروع فــي ارتــكاب الجريمــة عــن طريــق اتخــاذ إجــراء يبــدأ بــه تنفيــذ الجريمــة بخطــوة ملموســة ولكــن لــم تقــع 
الجريمــة لظــروف ليســت لهــا صلــة بنوايــا الشــخص.

وال يعتــد بالصفــة الرســمية للجانــي وبنحــو خــاص فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســا أو ممثــًا منتخبــا 
ــأي حــال مــن األحــوال مــن المســئولية الجنائيــة بموجــب أحــكام نظــام رومــا لمحكمــة  أو موظفــا حكوميــا، ال تعفيــه ب
الجنايــات الدوليــة. كمــا ال تحــول الحصانــات أو القواعــد اإلجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص 
ــى هــذا  ــة الختصاصهــا عل ــات الدولي ــي دون ممارســة محكمــة الجناي ــي أو الدول ــون الوطن ــي إطــار القان ــت ف ســواء كان

الشــخص.

وبمقتضــى أحــكام نظــام محكمــة الجنايــات الدوليــة التســقط بالتقــادم، أيــا كانــت أحكامــه، الجرائــم التــي تدخــل فــي 
نطــاق اختصــاص المحكمــة.

وال تؤثــر األحــكام المنصــوص عليهــا فــي إطــار نظــام رومــا المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة فــي 
مســئولية الــدول بمقتضــى قواعــد القانــون الدولــي العــام.

والمبــدأ األساســي  الــذي تقــوم عليــه اتفاقيــات جنيــف هــو احتــرام حيــاة الفــرد وكرامتــه اإلنســانية. و العمــل أو االمتنــاع 
عــن العمــل الــذي يصــل إلــى حــد انتهــاك اتفاقيــات جنيــف يســتتبع المســؤلية الدوليــة إذا مــا تــم إســناد ذلــك العمــل أو 

االمتنــاع إلــى الطــرف المنتهــك طبقــا للقواعــد الدوليــة المتعلقــة بمســؤلية الــدول. 

ويقــع علــى عاتــق الــدول بموجــب المــادة )1( المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع التزامــات يتوجــب بمقتضاهــا 
امتنــاع الــدول عــن إتيــان أفعــال محــددة. وعلــى وجــه الخصــوص، ال يجــوز للــدول أن تشــجع أو تعــاون أو تســاعد فــي 

ارتــكاب انتهــاكات التفاقيــات جنيــف.

ــة أو  ــم مــن معاون ــا تقدمــه عــن عل ــي عــن م ــون الدول ــدول مســئولة وفقــا ألحــكام القان ــإن ال ــك، ف ــى ذل  وباإلضافــة إل
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ــا.  ــر مشــروع دولي ــكاب عمــل غي ــي ارت ــدول أخــرى ف مســاعدة ل

واإللتــزام بكفالــة احتــرام اتفاقيــات جنيــف هــو التــزام أساســي مســتقل بذاتــه يفــرض شــروطا أكثــر صرامــة مــن تلــك 
التــي تتطلبهــا القواعــد القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن تقديــم المعاونــة أو المســاعدة. 

والدعــم المالــي أو المــادي أو غيــره مــن أشــكال الدعــم الــذي تقدمــه الــدول مــع العلــم بــأن هــذا الدعــم سيســتخدم فــي 
ارتــكاب انتهــاكات للقانــون اإلنســاني هــو إخــال بالمــادة )1( المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف، وإن لــم يصــل إلــى حــد 
معاونــة أو مســاعدة الــدول المتلقيــة لهــذا الدعــم فــي ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع بموجــب قواعــد المســؤولية الدوليــة.   

تظــل هــذه القواعــد القانونيــة الدوليــة حبــرًا علــى ورق أمــام الجرائــم الدوليــة التــي يتعــرض لهــا الشــعب اليمنــي مــن 
ــى اليمــن  ــى لشــن العــدوان العســكري الواســع عل ــذ اللحظــة األول ــف العــدوان األمريكــي الســعودي من ــل دول تحال قب

وشــعبه.

وقــد أســفر هــذا العــدوان عــن ســقوط آآلف القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن، وأدى إلــى تدميــر البنيــة 
التحتيــة العامــة والخاصــة، بمــا فــي ذلــك المطــارات والموانــئ وشــبكات الطــرق وخطــوط ومحــوالت الكهربــاء وشــبكات 
ــار الميــاه والمؤسســات العامــة والمنشــآت االقتصاديــة والوحــدات الطبيــة والمستشــفيات والمســاجد  االتصــاالت وآب
والمقابــر والمنشــآت التعليميــة واإلعاميــة والرياضيــة، ناهيــك عــن االســتهداف المباشــر للمدنييــن والمســاكن المدنيــة 

والتجمعــات اآلهلــة بالســكان فــي المــدن والقــرى والمحافظــات علــى امتــداد الجغرافيــا اليمنيــة.  

ويأتــي اســتهداف دول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي للمدنييــن واألعيــان المدنيــة فــي إطــار اســتراتيجية 
عســكرية ممنهجــة، حيــث تقابــل الهزائــم فــي الميــدان العســكري بجرائــم وحشــية بحــق المدنييــن علــى نطــاق واســع، 
وتواجــه االنتصــارات اليمنيــة علــى الصعيــد العســكري باســتهداف ممنهــج للمدنييــن مــن خــال إطبــاق حصــار خانــق 
ومنــع وصــول الــواردات التجاريــة واإلنســانية، وتمعــن فــي إرهــاب المدنييــن مــن خــال االســتهداف الجــوي المباشــر 

بطائراتهــا الحربيــة، فــي محاولــة لكســر صمــود الشــعب اليمنــي وتحقيــق أهــداف العــدوان العســكري. 

وليســت مزاعــم دول العــدوان األمريكــي الســعودي بشــأن اســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة ســوى أســاليب 
مفضوحــة لتســويغ االســتهداف اإلجرامــي للمدنييــن واألعيــان المدنيــة فــي إطــار اســتراتيجية عســكرية ممنهجــة منــذ 

اللحظــة األولــى لشــن العــدوان علــى اليمــن.

إن االســتهداف المباشــر للمدنييــن واألعيــان المدنيــة فــي اليمــن علــى نطــاق واســع هــو انتهــاك صــارخ لقواعــد وأحــكام 
القانــون الدولــي اإلنســاني و وصمــة عــار علــى جبيــن مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي المتشــدق ظاهريــا بحقــوق اإلنســان 

وكرامته. 

ــون  ــي اإلنســاني والقان ــون الدول ــي، ال ســيما القان ــون الدول ــة واالنتهــاكات الســافرة لقواعــد القان ــم الدولي وهــذه الجرائ
ــي: ــا يل ــراء األمميــن والتــي تتضمــن م ــق الخب ــر الصــادرة عــن فري ــي لحقــوق اإلنســان،  تؤكدهــا التقاري الدول
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1.  تســببت غــارات التحالــف الجويــة فــي ســقوط معظــم اإلصابــات المدنيــة الموثقــة. وفــي الســنوات الثــاث الماضيــة، 
اســتهدفت هــذه الغــارات الجويــة مناطــق ســكنية وأســواق وجنــازات وحفــات زفــاف ومرافــق احتجــاز وقــوارب 
مدنيــة، كمــا لــم تســلم المرافــق الطبيــة مــن القصــف الجــوي، (الفقــرة 28 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 

2018م(.

2.  تأثــرت المناطــق الســكنية بشــكل متكــرر بالغــارات الجويــة التــي ســببت فــي أغلــب األحيــان دمــارًا هائــًا وخســائر 
بشــرية بيــن المدنييــن، ولــم تســلم الجنــازات واألعــراس مــن هــذه الهجمــات، ) الفقرتيــن 29، 32 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

ــى  ــف فــي عــام 2015 عل ــة التــى شــنتها قــوات التحال ــة للغــارات الجوي ــراء بتوثيــق أربعــة أمثل 3.  قــام فريــق الخب
المحافظــات الجنوبيــة، حيــث ضربــت أماكــن مدنيــة وتســّببت فــي دمــار واســع النطــاق وأضــرار فــي المنشــآت المدنيــة 
و المحميــة. وضربــت هــذه الغــارات الجويــة مبنــى ســكنيا فــي مديريــة كريتــر فــي عــدن ، ومســجد فــي كريتــر أيضــا، 
وســوقا للماشــية فــي قريــة الفيــوش فــي محافظــة لحــج، ومدرســة فــي قريــة الفيــوش فــي محافظــة لحــج، ومدرســة 
فــي قريــة طحــرور، فــي محافظــة لحــج أيضــا. لــم يتــم الكشــف عــن وجــود عســكري داخــل المناطــق لحظــة ضربتهــا 

الغــارات الجويــة، ) الفقــرة 189 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

4.  فــي 6 تمــوز/ يوليــو، فــي حوالــي الســاعة السادســة صباحــا، ضربــت غــارات جويــة تابعــة للتحالــف ســوقا للماشــية 
فــي قريــة الفيــوش بمحافظــة لحــج، ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 40 مدنيــا و أصابــة أكثــر مــن 20 آخريــن وكان 
تلــت الماشــية أيضــا فــي الغــارة 

ُ
معظمهــم مــن الرجــال. وتركــت الصواريــخ حفــرًا كبيــرة فــي موقــع اإلرتطــام. وق

ــا أشــاًء بســبب حجــم اإلنفجــار واســتحال التعــّرف عليهــم فــي أعقــاب الغــارة،  ــر العديــد مــن الضحاي الجويــة. وتفّج
ــراء لعــام 2019-2014(. )الفقــرة 187 مــن تقريــر فريــق الخب

5.  فــي 9 تمــوز/ يوليــو 2015، الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر، ضربــت غــارة جويــة للتحالــف مدرســة مصعــب بــن 
عميــر فــي منطقــة طهــرور بمحافظــة لحــج، ممــا أســفر عــن مقتــل 11 مدنيــا وجــرح 19 آخريــن. وكان مــن بيــن 
ــب  ــة فــي منتصــف الجان المصابيــن ثــاث نســاء وســبعة أطفــال، بينهــم طفــل عمــره خمســة أشــهر. ســقطت الضرب
الشــرقي مــن المبنــى، ممــا ألحــق أضــرارا بالغــة بالمدرســة، حيــث تــم تدميــر ســبعة صفــوف و ألحقــت أضــرار بالغــة 

ــام 2019-2014(. ــراء لع ــق الخب ــر فري ــن تقري ــرة 188 م ــوف المتبقية،)الفق بالصف

6. فــي 16 تموز/يوليــو 2015، حوالــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا، ضربــت غــارة جويــة للتحالــف مســجد الحســيني، 
ــاء  ــن فــي فن ــم يبقــى ســوى مئذنتيــن خارجيتي ــر فــي عــدن. دمــرت الغــارة المســجد بالكامــل، ول ــة كريت فــي مديري
المســجد. كان مســجد الحســيني مســجد الشــيعة الشــهير فــي عــدن الــذي ُبنــي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. وكان 
ــاء. وكان للمســجد  ــى تــم تجديــده مؤخــرا فــي نفــس الفن ــب مبن ــى جان ــر، إل المســجد جــزءًا مــن مجمــع الحســيني األكب
ــن  ــد م ــث غــادر العدي ــي عــدن، حي ــة الشــيعية ف ــة األقلي ــة خاصــة بالنســبة لطائف ــة وثقافي ــة وتاريخي ــة ديني أهمي
أفرادهــا المدينــة قبــل هجــوم 2015 خوفــا مــن اإلضطهــاد. لــم يكــن مســجد الحســيني شــغااًل خــال القتــال فــي عــام 
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2015. وفقــا لشــخصين مقيميــن فــي مديريــة كريتــر، تــم إغــاق المســجد طــوال الحــرب ولــم يدخلــه أو يحتلــه أي 
مقاتل،)الفقــرة 190 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

7.  بنــاء علــى األدلــة المتوفــرة، لــدى فريــق الخبــراء أســباب وجيهــة لإلعتقــاد بــان التحالــف نفــذ غــارات جويــة فــي عــدن 
ربمــا لــم تمتثــل لمبــادئ التمييــز والتناســب واالحتياطــات فــي الهجــوم. تصــل انتهــاكات مبــدأي التمييــز و التناســب إلــى 
انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني وشــن هجــوم عشــوائي يــؤدي إلــى مقتــل أو أصابــة مدنييــن، أو شــن هجــوم 
مــن التوقــع أنــه ســوف يتســبب بخســائر فادحــة أو إصابــات أو أضــرار مدنيــة مفرطــة ربمــا قــد تــؤدي إلــى مســؤولية 
جنائيــة فرديــة عــن جرائــم الحــرب . وهــذا ينطــوي علــى مســؤولية جنائيــة فــي جميــع مســتويات القيادة،)الفقــرة 195 

مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

8.  حافلــة مدرســية و ســوق محلــي، آب/ أغســطس 2018 حوالــي الســاعة 8:30 صباحــا، نفــذت قــوات التحالــف غــارة 
جويــة علــى ســوق مدينــة ضحيــان فــي مديريــة مجــز بمحافظــة صعــدة. أصابــت الغــارة حافلــة تقــل حوالــي 50 طفــًا 
كانــت متوقفــة علــى الطريــق الســريع لســوق ضحيــان. تحقــق فريــق الخبــراء مــن مقتــل 11 طفــًا تتــراوح أعمارهــم 
ــر  ــر بحســب تقاري ــى بكثي ــى كان أعل ــأن عــدد القتل ــادت ب ــن جــراء الهجــوم، أف ــن بالغيي ــا ورجلي بيــن 10 و 15 عام
ــوم  ــه. فــي ي ــوا فــي الحادث ــا أصيب ــا وأن 60 مدني ــى ال يقــل عــن 40 شــخصا بينهــم 39 صبي ــى عــدد القتل تشــير إل
الهجــوم تجمــع األطفــال فــي الســاعة 7:00 صباحــا فــي المســجد لإلنطــاق فــي رحلــة ليــوم واحــد. كان األطفــال علــى 
متــن الحافلــة دون ســن 14 عامــا. تدمــرت الحافلــة بالكامــل بســبب الغــارة التــى ألحقــت أضــرارًا  جزئيــة بـــ 11 متجــرًا 
وســيارة واحــدة. تمزقــت أجســاد العديــد مــن األطفــال المســافرين علــى متــن الحافلــة وكذلــك المــارة بســبب الضربــة 
لدرجــة أن عائاتهــم لــم تتمكــن مــن التعــرف عليهــم أو أســترداد جثثهــم إلجــراء مراســم دفــن مناســبة،)الفقرة 435 

تقرير فريق الخبراء لعام 2019-2014(. 

9.  فــي يــوم اإلثنيــن 11 حزيــران / يونيــو 2018 حوالــي الســاعة 45: 5 صباحــا، نفــذ التحالــف غــارة جويــة 
ــى تدميــر أحــد  ــاء بــا حــدود فــي عبــس ، أدت إل ــى منشــأة طبيــة تابعــة لمنطمــة أطب ــة موجهــة عل بإســتخدام قنبل
مبانيهــا األربعــة. :كانــت المنشــأة فارغــة فــي ذلــك الوقــت فلــم تتســبب الضربــة بقتــل أو أصابــة أي موظفيــن أو مرضــى 
، لكنهــا أدت ألــى ضــرر فــي جنــاح للمرضــى ودمــرت جنــاح مجــاور للفــرز و المراقبة،)الفقــرة 431 مــن تقريــر فريــق 

الخبراء لعام 2019-2014(.   

10.  فــي 26 آذار/ مــارس 2019 حوالــي الســاعة 9:00 صباحــا أصابــت غــارة جويــة محيــط مستشــفى كتــاف 
الريفــي، وهــو مستشــفى صغيــر تدعمــه منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي مديريــة كتــاف والبقــع الريفيــة بمحافظــة صعدة. 
عنــد حــدوث الغــارة الجويــة كان مدنيــون مــن المنطقــة، بمــن فيهــم األطفــال يتدفقــون إلــى المستشــفى الــذي كان 
يــؤوي أيضــا مركــز للتغذيــة العاجيــة، وإلــى الســوق القريــب. قتــل ثمانيــة أشــخاص ) جميعهــم مــن الذكــور( بينهــم 
خمســة أطفــال و حــارس المستشــفى. وأصابــت الغــارة تســعة أشــخاص آخريــن بينهــم طفــان وفــق تقاريــر، وذكــر 
شــهود أن الجثــث كانــت  ممزقــة إلــى أشــاء، وكان ال بــد مــن نقــل عــدد مــن الجرحــى للعــاج الطــارئ إلــى مستشــفى فــي 
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مدينــة صعــدة التــى تقــع علــى ُبعــد 60 كيلــو مــن المواقــع. وفقــا لتحقيقــات فريــق الخبــراء، أصابــت الغــارة الجويــة 
مباشــرة متجــر صغيــر يبيــع مــواد غذائيــة متنوعــة ومــواد غيــر غذائيــة فضــًا عــن الوقــود المخــزن بالبرميــل. كان 
ــات وســلع  ــع الق ــة ســوق لبي ــرًا وبقرب ــى 15 مت ــي 10 إل ــن مدخــل المستشــفى، حوال ــة م ــى مســافة قريب المتجــر عل
مختلفــة. بينمــا أصيبــت واجهــة مبنــى المستشــفى بأضــرار طفيفــة. أصيــب المستشــفى كذلــك بأضــرار جســيمة لمولــده 
و معداتــه ونوافــذه وأبوابــه ممــا جعلــه غيــر مؤهــل للعمــل فــي أعقــاب الغــارة. لــم يســتطع المستشــفى إعــادة فتــح 
أبوابــة مباشــرة للمرضــى و تــم تجهيــز الخيــم فــي الخــارج فــي اليــوم التالــي حتــى يســتمر فــي خدمــة األشــخاص. كمــا 
ُدمــرت صيدليــة بالقــرب مــن المستشــفى حيــث وقعــت بعــض اإلصابــات، وفــق تقاريــر تلقتهــا مجموعــة الخبــراء. وفقــا 
ــة. وأفــادت منظمــة  ــي 25 موظفــا داخــل المستشــفى وقــت الضرب ألحــد العامليــن فــي المستشــفى، كان يوجــد حوال
أنقــذوا األطفــال علنــا عــن إصابــة أحــد العاملييــن الصحييــن أثنــاء رعايــة طفليــن. بينــت المعلومــات التــى جمعهــا فريــق 
الخبــراء أنــه ليــس هنــاك تواجــد عســكري فــي المستشــفى أو الســوق أو المنطقــة المحيطــة وقــت الهجــوم. كمــا لــم يوجــد 
مــا يشــير إلــى أن الموقــع أو المتجــر يحتــوي علــى أي أســلحة، ورغــم أن هــذا االحتمــال لــم يتــم اعتبــارة غيــر صحيــح 
بنــاء علــى نتائــج تحقيــق المجموعــة. وفقــا للمصــادر، كان الضحايــا جميعهــم مــن المدنييــن بينهــم ســبعة أطفــال فــي 
ــه  ــى قائمــة« األماكــن المحــرم قصفهــا« وأن إحداثيات ــراء أن المستشــفى كان مدرجــا عل ــق الخب ــغ فري بل

ُ
المجموعــة. أ

معروفــة لــدى التحالف،)الفقــرات 437، 438، 439 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

11.  فــي 9آذار/ مــارس 2019 بيــن الســاعة 21:00 و الســاعة 22:00 تقريبــا، وقعــت ثــاث ضربــات جويــة 
متتاليــة علــى منزليــن مدنييــن ومزرعــة فــي مغربــة طــان فــي كشــر، محافظــة حجــة. تعــد كشــر واحــدة مــن المناطــق 
ــارس  ــر و آذار / م ــون الثاني/يناي ــن كان ــل حجــور بي ــن و قبائ ــن الحوثيي ــال بي ــرت بالقت ــى تأث ــي حجــة الت الرئيســية ف
2019. وفقــا للمعلومــات التــى جمعهــا فريــق الخبــراء، تكثفــت الغــارات الجويــة بعــد إســتياء الحوثييــن علــى المنطقــة 
فــي آذار/ مــارس 2019 وذكــر أحــد الشــهود أن الطائــرات كانــت تقصــف المنطقــة وتجوبهــا لعــدة ســاعات تلــك الليلــة 
ضربــت الغــارة الجويــة األولــى منــزاًل لرجــل يتبــع ســلطات األمــر الواقــع، وفــق تقاريــر، دون التســبب فــي خســائر بشــرية. 
ــال.  ــل ســبعة أطف ت

ُ
ــة أخــرى، ق ــة جوي ــات، لضرب ــن العائ ــؤوي عــددًا م ــب، ي ــزل قري ــي ســاعة، تعــرض من بعــد حوال

بعــد ســماع إنفجــار الغــارة الثانيــة التــي دمــرت المنــزل بالكامــل خرجــت عائــات كانــت تحتمــي فــي منــزل قريــب هربــا 
ــي. غيــر أنهــم تعرضــوا بلحظتهــا لضربــة جويــة  إلــى منطقــة مفتوحــة بإتجــاة مزرعــة خشــية أن يكــون منزلهــا التال
تــل ثمانيــة مدنييــن 

ُ
ثالثــة أثنــاء محاولتهــم الهــرب. كان يفصــل بيــن أخــر غارتيــن مــن خمــس إلــى عشــر دقائــق. ق

فــي  الضربــة الجويــة الثالثــة، أربــع نســاء وأربعــة أطفــال. بحســب تقاريــر، أصيبــت فتــاة ذات إعاقــة جســدية شــديدة 
فــي السادســة عشــر مــن عمرهــا أثنــاء محاولتهــا الهــرب. وقــد توفــت متأثــرة بجروحهــا بعدمــا أمضــت ثاثــة أيــام فــي 
ــى تســعة.  ــة الثالثــة إل ــراء جــراء الغــارة الجوي ــذي ســجله فريــق الخب ــى ال المستشــفى، ومــع وفاتهــا ارتفــع عــدد القتل
تــل مــاال يقــل عــن 19 مدنيــا بيــن الغارتيــن الجويتيــن فــي تلــك الليلــة، بمــا فــي ذلــك 11 طفــًا و ثمــان 

ُ
باإلجمــال، ق

نســاء. أكــد فريــق الخبــراء وفــاة 13 ضحيــة مــن بينهــم 11 امــرأة وفتــاة مــن عائلتيــن مختلفتيــن علــى األقــل. وفــق 
تلــت فتــاة عمرهــا ســت ســنوات فــي الغــارة الجويــة، توفيــت مــع والدتهــا و شــقيقتها أثنــاء محاولتهــن الفــرار 

ُ
تقاريــر، ق

ــذي كان فيــه فريــق الخبــراء ينهــي إعــداد  ــة حرجــة فــي الوقــت ال ــى المزرعــة. ظلــت فتــاة صغيــرة أخــرى فــي حال إل
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التقرير،)الفقــرة 440 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.     

12.  فــي 16 ايــار/ مايــو 2019 حوالــي الســاعة 8:15 صباحــا، شــنت قــوات التحالــف غــارة جويــة علــى مدينــة صنعــاء 
والمناطــق المجــاورة قصفــت ضمنهــا مبنــى ســكني مؤلــف مــن أربعــة  طوابــق فــي شــارعي الرقــاص و الربــاط. أســفرت 
الضربــة عــن مقتــل خمســة مدنييــن علــى األقــل ) فتاتــان تبلغــان مــن العمــر 5 و 11 ســنه، امــرأة و رجــان(. باإلضافــة 
ــى ذلــك، جــرح ثمانيــة أشــخاص بينهــم رجــان و امرأتــان وفتاتــان وصبــى. تشــير المعلومــات التــى جمعهــا فريــق   إل
الخبــراء إلــى أن الحــي كان منطقــة ســكنية هادئــة، مــع وجــود مدرســتين عاملتيــن أمــام المبنــى المســتهدف . وقعــت 
الضربــة خــال شــهر رمضــان فــي وقــت كان فيــه العديــد مــن ســكان المبنــى نائميــن. أكــد فريــق الخبــراء وقــوع اإلصابــات 
بيــن المدنييــن خــال هــذه الغــارة الجويــة، ولــم يتعــرف علــى أي أهــداف عســكرية واضحــة فــي المنطقة،)الفقرتيــن  

442، 443 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

13.  فــي معظــم الحــاالت الموضحــة أعــاه، أي الضربــة الجويــة القريبــة مــن مستشــفى كتــاف فــي صعــدة و علــى المنزل 
و المزرعــة فــي حجــة و علــى المبنــى الســكني فــي صنعــاء، ال يوجــد مــن األدلــة الموجــودة مايوحــي علــى وجــود أهــداف 
عســكرية فــي المواقــع المعنيــة للهجمــات أو القريبــة منهــا ممــا يثيــر مخــاوف بشــأن احتــرام مبــدأ التمييز،)الفقــرة 

446 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

14.  فــي حالــة مستشــفى كتــاف علــى وجــه الخصــوص، أصابــت الغــارة الجويــة المنطقــة القريبــة مــن المستشــفى وهــذا 
أمــر ينبغــي أن يكــون معلومــا لــدى التحالــف، وفــي وقــت ازدحــام خــال النهــار وبوجــود مدنييــن، بمــا فيهــم الطاقــم 
الطبــي، باإلضافــة إلــى المتواجديــن فــي الســوق، وحتــى فــي حالــة وجــود هــدف عســكري، فــإن محيــط المستشــفى ووقــت 
الضربــة يثيــران مخــاوف فيمــا يتعلــق باحتــرام مبــادئ التناســب واإلحتياطــات فــي الهجوم،)الفقــرة 447 مــن تقريــر 

فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(. 

15.  فيمــا يتعلــق بالغــارة الجويــة فــي حجــة، فــأن عــدد الغــارات و توقيتهــا وقربهــا مــن بعضهــا البعــض) أقــل مــن 
10 دقائــق( و األضــرار التــى لحقــت بالمنــازل وواقــع أن أخــر غــارة اســتهدفت منطقــة مفتوحــة فيهــا نســاء وأطفــال 
فــي الغالــب يركضــون نحوهــا، توحــي بإمكانيــة إصــدار األمــر للقيــام بالغارتييــن الجويتيــن الثانيــة والثالثــة دون تقييــم 
مناســب لألهــداف، فــي انتهــاك لمبــدأ التمييــز. حتــى لــو اعتبــر المنــزل األول هدفــا مشــروعا، يوجــد مخــاوف مــن 
إمكانيــة أن التحالــف قــد فشــل فــي احتــرام مبــداء التناســب و اتخــاذ االحتياطــات الازمــة لتقليــل األذى المدنــي إلــى الحــد 
األدنــى. المخــاوف نفســها فــي مــا يتعلــق بمبــدأ التمييــز و االحتياطــات حــول صاحيــة الهجــوم علــى مبنــى ســكني فــي 
صنعــاء، بالنظــر إلــى موقعــه فــي حــي ســكني أمــام مدرســتين عاملتيــن، )الفقــرة 448 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 

 .)2019-2014

16.  بنــاء علــى األدلــة المتوفــرة، لــدى فريــق الخبــراء أســبابا معقولــة لإلعتقــاد بــأن التحالــف نفــذ غــارات جويــة فــي 
ــم تمتثــل لمبــادئ التمييــز و التناســب واالحتياطــات فــي الهجــوم.  محافظــات صعــدة وحجــة وصنعــاء والتــى ربمــا ل
تصــل انتهــاكات مبــدأي التمييــز والتناســب إلــى انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني وقــد تــؤدي الــى مســؤولية 
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ــة مدنييــن أو شــن  ــى مقتــل أو إصاب ــة فــي شــن هجــوم عشــوائي يــؤدي ال ــم الحــرب المتمثل جنائيــة فرديــة عــن جرائ
هجــوم متوقــع أنــه ســوف يتســبب بخســائر فادحــة أو إصابــات أو أضــرار مدنيــة مفرطــة. عــاوة علــى ذلــك، لــدى فريــق 
الخبــراء أســبابا معقولــة لإلعتقــاد بــان التحالــف قــد خــرق الحمايــة المحــددة للوحــدات الطبيــة مــن خــال شــن هجمــات 
عشــوائية و عــدم اتخــاذ االحتياطــات الازمــة لتفــادي األضــرار التــى لحقــت بمستشــفى كتــاف و ربمــا توجيــه الهجــوم 
ضــد مركــز الكوليــرا التابــع لمنظمــة أطبــاء باحــدود. قــد تــؤدي هــذه الهجمــات العشــوائية و تلــك التــى تســتهدف 
المنشــآت الطبيــة إلــى مســؤولية جنائيــة فرديــة علــى جميــع مســتويات القيادة،)الفقــرة 450 مــن تقريــر فريــق 

ــراء لعــام 2019-2014(. الخب

17.  شــكلت الغــارات الجويــة الخاصــة بالتحالــف إحــدى ســمات القتــال فــي الحديــدة. أفــاد مشــروع اليمــن للبيانــات أن 
التحالــف  فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2019 فــي محافظــة الحديــدة، حيــث مثــل ذلــك 34 بالمئــة مــن الغــارات الجويــة 
فــي البــاد خــال الفتــرة. و كانــت محافظــة الحديــدة ثانــي أكبــر محافظــة مســتهدفة فــي اليمــن أيــار/ مايــو 2018 
وكانــون الثانــي/ ينايــر 2019، بعــد صعــدة) 596 غــارة جويــة علــى االقــل- 38 بالمئــة( التــى كانــت أكثــر المحافظــات 
اســتهدافا مــن جانــب الغــارات الجويــة للتحالــف منــذ بــدء الحملــة الجويــة فــي آذار/ مــارس 2015. تمكــن فريــق الخبــراء 
ــر  ــى ثــاث حاالت،)الفقــرة 517 مــن تقري ــة عل ــر الغــارات الجوي ــة بشــأن تأثي ــى اســتنتاجات وقائعي مــن التوصــل إل

فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

18. فــي 26 حزيــران/ يونيــه 2018، عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة و النصــف، علــى الطريــق بيــن زبيــد و الحراجــي، 
علــى بعــد حوالــي 10 كــم مــن الجراحــي، أصيبــت حافلــة صغيــرة مدنيــة بيضــاء كانــت متجهــة شــرقا بضربــة جويــة. 
ــن  ــن الصيادي ــن مجموعــة م ــراد م ــال، وهــم أف ــة أطف ــرأة وثاث ــا، بينهــم ام ــل 19 نازح ــرة تق ــة الصغي ــت الحافل كان
الهاربيــن مــن القتــال فــي الحديــدة. وكانــت الحافلــة الصغيــرة تحمــل أيضــا محــركات القــوارب الخارجيــة. حســب المــواد 
ــم اســتجوابهم، تجــاوزت الحافلــة نقطــة تفتيــش قبــل فتــرة وجيــزة مــن الضربــة 

ّ
ــم فحصهــا و الشــهود الذيــن ت

ّ
التــى ت

ــة جيــدة، و التضاريــس المحيطــة مســطحة. وكان المــرور الوحيــد واضحــا مــع  ــا و الرؤي ــة. كان الطقــس صافي الجوي
حركــة مــرور محــدودة، ولــم يكــن مــن مبــاٍن أو أشــياء أخــرى فــي الجــوار. وقــع انفجــار واحــد علــى األرض عنــد مؤخــرة 
الســيارة مباشــرة، لــم تصــب القنبلــة الســيارة مباشــرة، بــل إن انفجارهــا الحــق أضــرارًا جســيمة بالمركبــة وأشــعل فيهــا 
تــل تســعة ركاب، جميعهــم ذكــور، بينهــم الســائق و 

ُ
النيــران وطــارت الشــظايا المعدنيــة فــي جميــع أنحــاء الســيارة. ق

صبّيــان، إمــا مباشــرة بســبب اإلنفجــار أو بســبب النيــران التــى أندلعــت. أصيــب جميــع الــركاب العشــرة المتبقيــن، بينهــم 
ثاثــة صبيــان وامــرأة بجــروح وحــروق خطيــرة وشــظايا، فضــًا عــن تعّرضهــم لصدمــات خطيــرة ،)الفقــرة 518 مــن 

تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

19.  فــي تشــرين األول / أكتوبــر 2018، فــي حوالــي الســاعة الخامســة و النصــف مســاًء ، فــي منطقــة محطــة 
المســعودي، فــي مديريــة المنصوريــة، فــي محافظــة الحديــدة، أصابــت غــارة جويــة إحــدى المــزارع. أســفرت الشــظايا 
الناجمــة عــن انفجــار الســاح عــن مقتــل 21 مدنيــا، بينهــم طفــان، وأصابــة ســبعة مدنييــن، بينهــم أربعــة أطفــال. 
ووفقــا لروايــات الشــهود، الضحايــا هــم مــن المزارعيــن الذيــن كانــوا يقومــون بحصــد وتنظيــف الباميــة المعــّدة للبيــع 
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 فريــق الخبــراء 
ّ

فــي الســوق عندمــا تعرضــوا للقصــف مرتيــن, وقــد أفيــد بــأن أحــد الصاروخيــن لــم ينفجــر. ولــم يتلــق
تقاريــر عــن وجــود أي أهــداف عســكرية واضحــة بالقــرب مــن المزرعــة وقــت الهجوم،)الفقــرة 521 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

ــذ غــارات جويــة فــي 
ّ
20.  بنــاًء علــى األدلــة المتوفــرة، لــدى فريــق الخبــراء أســباب معقولــة لإلعتقــاد بــان التحالــف قــد نف

الحديــدة لــم تمتثــل علــى األرجــح لمبــادئ التمييــز والتناســب و اإلحتياطــات فــي الهجــوم. فــي الواقــع، يرقــى انتهــاك 
مبــدأي التمييــز و التناســب إلــى انتهــاك جســيم للقانــون الدولــي اإلنســاني و قــد يــؤدي شــن هجــوم عشــوائي أســفر عــن 
مقتــل أو أصابــة مدنييــن أو شــن هجــوم متوقــع أنــه سيتســّبب بخســائر أو إصابــات أو أضــرار مدنيــة فادحــة، قــد يــؤدي 
ــى جميــع مســتويات  ــى مســؤولية جنائيــة عل ــك عل ــم الحــرب، وقــد ينطــوي ذل ــى »مســؤولية جنائيــة فرديــة »جرائ إل

القيادة،)الفقــرة 527 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(. 

 وعــل صعيــد الكارثــة اإلنســانية الواســعة جــراء العــدوان والحصــار المفــروض علــى اليمــن، تشــير وثيقــة االحتياجــات 
اإلنســانية الصــادرة عــن األمــم المتحــدة فــي فبرايــر مــن العــام 2021م أن 20.7 مليــون شــخص بحاجــة إلــى 
المســاعدات اإلنســانية، وأن 22% هــم مــن النســاء، و 54% مــن األطفــال و 15% مــن ذوي اإلعاقــة. كمــا تشــير 
الوثيقــة اإلنســانية إلــى أن 16.2 مليــون شــخص بحاجــة إلــى المســاعدات الغذائيــة، وأن 20.7 مليــون شــخص بحاجــة 

للرعايــة الصحيــة، وأن 7.5 مليــون شــخص بحاجــة لمســاعدات التغذيــة، وأن 15.3 بحاجــة للميــاه.

 ومــع ذلــك تســتمر دول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي فــي فــرض القيــود الصارمــة علــى الــواردات التجاريــة 
واإلنســانية وإطبــاق الحصــار الخانــق علــى الشــعب اليمنــي. وهــذه أفعــال تمعــن فــي القيــام بهــا دول تحالــف العــدوان 
لتحقيــق أغــراض يحظرهــا القانــون الدولــي اإلنســاني. وهــذا مــا تؤكــده  تقاريــر فريــق الخبــراء األمميــن التــي تشــير إلــى 

مايلــي:

1.  ظلــت القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات تشــكل عائقــا خطيــرًا فــي اليمــن. ومنــذ مــارس 2015، 
فــرض التحالــف قيــودًا بحريــة وجويــة محكمــة. وبعــد فــرض قيــود صارمــة، تــم إنشــاء آليــة األمــم المتحــدة للتحقيــق 
والتفتيــش فــي اليمــن لتســهيل الشــحن التجــاري إلــى موانــئ البحــر األحمــر. وبالرغــم مــن ذلــك، اســتمر التحالــف بإجــراء 
عمليــات تفتيــش إضافيــة، حيــث يســتغرق الحصــول علــى تصريــح إضافــي مــن التحالــف بضعــة أســابيع. وفــي 6 
نوفمبــر 2017، فــرض التحالــف حصــارًا تامــا علــى كافــة الحــدود اليمنيــة مانعــا جميــع المســاعدات اإلنســانية والمــواد 
التجاريــة بمــا فيهــا األغذيــة والوقــود مــن الدخــول إلــى البــاد. إن الطبيعــة التعســفية للقيــود، التــي فاقمهــا الحصــار 
المفــروض فــي نوفمبــر، تركــت أثــرًا مروعــا علــى الشــحن التجــاري، وكان أثــر هــذه التطــورات علــى الســكان المدنييــن 

ــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(. ــًا، ) الفقــرات 46، 47، 48، 49، 50، 51 مــن تقريــر فريــق الخب هائ

2. كان مــن الممكــن توقــع الضــرر الــذي ســيلحق بالســكان المدنييــن فــي اليمــن بســبب تشــديد القيــود علــى الــواردات 
البحريــة، ألن اليمــن كان معتمــدًا علــى الــواردات بشــكل أساســي منــذ مــا قبــل النــزاع. عــاوة علــى ذلــك، بحلــول نوفمبــر 
ــي الضــوء مــرارًا وتكــرارًا علــى تأثيــرات القيــود المفروضــة وحــذر مــن األثــار الكارثيــة  2017 ســلط المجتمــع الدول
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مــي 
ُ
التــي قــد تنجــم عــن إغــاق الموانــئ المعلــن عنــه. كذلــك تثيــر مــدة فــرض القيــود مخــاوف إضافيــة تجــاه ضــرٍر ُنظ

يصيــب االقتصــاد، ) الفقــرة 52 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

3.  تلقــى التحالــف إشــعارات كافيــة بشــأن األذى الحاصــل ومســؤوليته عنــه، كمــا حصــل علــى فرصــة كافيــة لتصويــب 
الوضــع. مــا مــن ميــزة عســكرية قــد تبــرر المعانــاة الفائقــة والمســتمرة لماييــن األشــخاص. لقــد فشــل التحالــف فــي 
إلغــاء القيــود أو تعليقهــا بحســب مــا يقتضيــه القانــون الدولــي، ) الفقــرة 55 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، 

ســبتمبر 2018م(

4.  أغلــق التحالــف فعليــا مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــات الجويــة للطيــران المدنــي ممــا منــع آالف اليمنييــن مــن 
ــك الوقــت، كان نظــام الرعايــة الصحيــة فــي اليمــن قــد تاشــى.  ــى الرعايــة الصحيــة فــي الخــارج. فــي ذل الحصــول عل
وأجبــر المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة  علــى اإللتجــاء إلــى ســلوك طــرق بديلــة تتطلــب ســفرًا طويــًا وعبورًا 
لجبهــات نشــطة فــي رحــاٍت محفوفــة بالمخاطــر الجمــة، وكل ذلــك مقابــل تكاليــف باهظــة. تتوفــر أســباب منطقيــة 
لاعتقــاد أن فــرض هــذه القيــود الجويــة والبحريــة يشــكل انتهــاكا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 
اإلنســاني، وقــد ترقــى أفعــال كهــذه إلــى جرائــم دوليــة، ) الفقــرات 56، 58، 59 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، 

ســبتمبر 2018م(.

5.  يســاهم الحظــر المنهجــي والواســع النطــاق المفــروض علــى الســلع التجاريــة مســاهمة مباشــرة فــي عرقلــة إيصــال 
المعونــة والمســاعدة اإلنســانية، كمــا يقيــد الــواردات الحيويــة مــن الوقــود التجــاري واألغذيــة وغيــر ذلــك مــن الســلع 
ات التفتيــش التــي  ات،  وشــكلت إجــراء التــي ال تقــع تحــت طائلــة القــرار 2216)2015(  أو ال تخضــع حاليــا للجــزاء
يقــوم بهــا التحالــف تدبيــرًا معوقــا مــن الناحيــة العمليــة) الفقرتيــن 168،169  مــن تقريــر فريــق الخبــراء،  ينايــر 

.)2016

6.  واصــل التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية عرقلــة دخــول المســاعدات اإلنســانية والســلع التجاريــة 
إلــى اليمــن بالوســائل التاليــة: مواصلــة الحصــار المفــروض علــى مطــار صنعــاء أمــام الرحــات الجويــة التجاريــة؛ فــرض 
ــئ البحــر األحمــر؛ فــرض قيــود صارمــة  ــر موان ــى اليمــن عب ــى دخــول الســلع التــي يحتــاج إليهــا المدنيــون إل قيــود عل
علــى الــواردات مــن الســلع التجاريــة واإلنســانية. كمــا شــكل فــرض مزيــد مــن القيــود فــي نوفمبــر 2017 علــى وصــول 
الســلع محاولــة أخــرى مــن جانــب التحالــف الــذي تقــوده الســعودية الســتخدام الفقــرة 14 مــن القــرار 2216)2015(، 
لتســويغ عرقلــة دخــول الســلع، التــي هــي أساســا ذات طبيعــة مدنيــة، إلــى اليمــن. وتتنافــي عرقلــة دخــول الســلع 
العديــدة المدرجــة مــع روح القــرار 2216)2015(. وأن الحصــار أساســا هــو اســتخدام التهديــد بالتجويــع أداة 

للمســاومة ووســيلة حــرب، ) الفقــرات 188، 189، 190 مــن تقريــر فريــق الخبــراء، ينايــر 2018م(.

7.  وبالرغــم مــن األثــر الكبيــر لهــذه القيــود علــى المدنييــن، إنهــا علــى األرجــح لــن تكــون فعالــة فــي تحقيــق األهــداف 
العســكرية المعلنــة بســبب غيــاب قائمــة واضحــة ومنشــورة بالمــواد المحظــورة. كذلــك خــال الســنوات الثــاث مــن 
فــرض القيــود البحريــة، لــم يتــم ضبــط أيــة أســلحة عبــر عمليــات التفتيــش التــي تجريهــا قــوات التحالــف وآليــة األمــم 
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المتحــدة للتحقــق والتفتيــش، ) الفقــرة 54 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

8.  إن الحصــار و اعتمــاد الحصــار العســكري كأســلوب قتــال و الهجمــات التــي تؤثــر علــى المــواد األساســية لبقــاء الســكان 
علــى قيــد الحيــاة و العوائــق التــي تحــول دون إيصــال المســاعدات جميعهــا يحــرم الســكان مــن المــواد األساســية وســط 
األزمــة اإلنســانية غيــر المســبوقة، )فــي موجــز تقريــر حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن  الصــادر عــن مجلــس حقــوق 

اإلنســان الــدورة 42 ســبتمبر(.

9.  فــي آب / أغســطس 2016، أغلقــت الحكومــة اليمنيــة وقــوات التحالــف المجــال الجــوي المحيــط بصنعــاء، ُمغلقــة 
فعليــا مطــار صنعــاء الدولــي. ال يــزال المطــار مغلقــا أمــام الطيــران التجــاري حتــى األن. ومنــع اإلغــاق آالف اليمنييــن 
مــن الحصــول علــى رعايــة طبيــة فــي الخــارج ، كمــا أدى الحصــار الجــوي إلــى زيــادة تقييــد اســتيراد البضائــع إلــى البــاد 
وفــرض قيــودًا صارمــة علــى قــدرة المدنييــن علــى الدخــول إلــى شــمال اليمــن و مغادرتها،)الفقــرة 111 مــن تقريــر 

فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

10.  وأســتمر الوضــع اإلنســاني بالتدهــور . فــي حزيــران / يونيــو 2017 ، أصــدر مجلــس االمــن التابــع لامــم المتحــدة 
بيانــا يعــرب عــن قلقــه الشــديد إزاء االثــر اإلنســاني المدمــر للنــزاع و يدعــو جميــع األطــراف الــى الســماح بوصــول 
اإلمــدادات اإلنســانية بــدون عوائــق وتســهيل الوصــول الــى الــواردات االساســية مــن الغــذاء والوقــود و اإلمــدادات الطبيــة 
ــق  ــر فري ــن تقري ــرة 114 م ــال القتالية،)الفق ــد التزامهــم بوقــف االعم ــى تجدي ــزاع ال ــع أطــراف الن ــا دعــا جمي . كم

الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

11. فــي 4 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2017، أطلــق الحوثيــون صاروخــا مــن اليمــن باتجــاه العاصمــة الســعودية 
الريــاض. واعتــرض الدفــاع الجــوي الصــاروخ فــوق المدينــة، لكــن ورد أن شــظايا ســقطت فــي منطقــة مطــار الملــك 
خالــد الدولــي . ردًا علــى ذلــك، كثفــت المملكــة العربيــة الســعودية الغــارات الجويــة فــي جميــع أنحــاء اليمــن، واعتبــارًا 
مــن 6 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر أعلنــت حصــارًا كامــًا لجميــع الحــدود اليمنيــة – الجويــة و البحريــة و البريــة. وُمنعــت 
جميــع المســاعدات اإلنســانية مــن الدخــول و تــم إيقــاف الرحــات الجويــة اإلنســانية، فعلــق العاملــون فــي المجــال 

ــراء لعــام 2019-2014(.     ــر فريــق الخب اإلنســاني داخــل اليمن،)الفقــرة 115 مــن تقري

12. دمــرت غــارات جويــة شــنتها قــوات التحالــف بشــكل خــاص األراضــي الزراعيــة ومرافــق الميــاه و البنيــة األساســية 
للموانــئ. يصــف تقريــر نشــرته مؤسســة الســام العالمــي فــي أكتوبــر 2018، كيــف تأثــرت المناطــق الزراعيــة 
ــاع » أســتراتيجية واضحــة لضــرب مــوارد الحيــاة الريفيــة«، يوضــح التقريــر كيــف تــم ضــرب  ــف، بإتب بهجــوم التحال
االهــداف الزراعيــة فــي صعــدة فــي حزيــران/ يونيــو 2015، وخاصــة المــزارع و األراضــي الزراعيــة، وتوســيع األمــر 
ليشــمل مناطــق أخــرى فــي تمــوز/ يوليــو وآب / أغســطس 2015. يشــير التقريــر إلــى أن هــذه الضربــات كانــت 

ممنهجة،)الفقــرة 752 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

ــف مرافــق الســلطة المســؤولة عــن  ــة تهامــة، توضــح كيــف ضــرب التحال ــك دراســة حال ــر كذل 13.  يتضمــن التقري
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صيانــة البنيــة التحتيــة االساســية للــري بيــن آب/ أغســطس و تشــرين األول/ أكتوبــر 2015، ممــا ســاهم فــي انخفــاض 
حــاد فــي اإلنتــاج الزراعــي الــذي يعتبــر » ســلة الخبــز« للبــاد. تظهــر الدراســة حالــة ثانيــة كيــف تأثــر الصيــد الحرفــي 
علــى ســاحل البحــر االحمــر بالغــارات الجويــة التــى شــنها التحالــف، و التــى أدت إلــى مقتــل الصياديــن و تدميــر منشــآت 

الصيــد، علــى وجــه الخصوص،)الفقــرة 753 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

ــى اإلمــدادات االساســية التدميــر  14.  ومــن الحــوادث البــارزة األخــرى التــى تؤثــر علــى وصــول الســكان اليمنييــن إل
الــذي حــدث فــي أغســطس/ آب 2015 عندمــا شــنت قــوات التحالــف غــارة جويــة علــى الرافعــات العماقــة االربعــة 
لتفريــغ البضائــع فــي مينــاء الحديــدة و كذلــك علــى االت الرصيف،)الفقــرة 754 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 

  .)2019-2014

15.  نظــر فريــق الخبــراء فــي تقاريــر اخــرى عــن غــارات جويــة شــنتها قــوات التحالــف فــي الفتــرة بيــن عامــي 2015 
و 2019 علــى مرافــق أغذيــة و ميــاة ال غنــى عنهــا، وال ســيما فــي محافظــات الحديــدة و صعــدة و حجــة و صنعــاء . 
فيمــا يتعلــق بتدميــر منشــآت اإلنتــاج الزراعــي و الغذائــي وبيعــه وتخزينــة، تضمنــت هــذه الحــوادث 14 غــارة جويــة 
أصابــت معظــم االســواق المزدحمــة، 19 حادثــة ضربــات جويــة علــى المــزارع أو العمــال المزارعيــن، ثمانــي حــوادث 
غــارات جويــة ضربــت منشــآت لتجهيــز األغذيــة أو تخزينهــا، و12 حــادث غــارات جويــة علــى عمليــات نقــل مــواد 
الغذائيــة المدنيــة. واســتقصى فريــق الخبــراء كذلــك ســت حــوادث اضافيــة ضربــت فيهــا غــارات جويــة للتحالــف مرافــق 
إمــدادات الميــاة، مثــل آبــار الميــاه و مضخــات الميــاه و مصنــع تعبئــة الميــاة و خــزان ميــاة و شــاحنة مياة،)الفقــرة 755 

مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

16.  حقــق فريــق الخبــراء أيضــا فــي 11 حادثــا أصــاب الصيادييــن ممــا أســفر عــن مقتــل 43 صيــادًا و 49 جريحــا 
ــت  ــراء، كان ــق الخب ــر االول لفري ــذ نشــر التقري ــن ، من ــة الصيادي ــر صــادر عــن جمعي ــا لتقري ــن. وفق وفقــد 19 آخري
هنــاك ثمــان غــارات جويــة علــى قــوارب الصيادييــن قبالــة ســاحل الحديــدة، وبحســب مــا ورد أســفرت هــذه الحــوادث 
عــن مقتــل 17 صيــادًا و أصابــة 15 آخريــن. كمــا هــو موضــح فــي الفصــل الخــاص بالحديــدة، فــإن مجتمــع الصيــد علــى 
الســاحل الغربــي لليمــن قــد تأثــر بشــدة بالنــزاع كمــا وتاثــرت ســبل عيــش النــاس بشــكل كبير،)الفقــرة 756 مــن تقريــر 

فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

17.  إن قيــود الوصــول إلــى اليمــن المفروضــة مــن قبــل التحالــف، مثــل الحصــار البحــري وإغــاق مطــار صنعــاء الدولــي، 
كاهمــا فرضــا قيــودا علــى الــواردات وحريــة التنقــل، و المســاهمة بشــكل كبيــر فــي تدهــور اإلقتصــاد اليمنــي وعــزز 
االزمــة اإلنســانية الحاليــه، بمــا فــي ذلــك زيــادة عرقلــة إيصــال إمــدادات اإلغاثة،)الفقــرة 769 مــن تقريــر فريــق الخبــراء 

لعــام 2019-2014(.  

18.  بعــد مشــاركته فــي اليمــن فــي عــام 2015، فــرض التحالــف قيــود علــى الدخــول إلــى الميــاة اإلقليميــة اليمنيــة، 
والتــى تصــل الــى حــد الحصــار البحــري الفعلــي. تحتــاج كل ســفينة تســعى إلــى دخــول الميــاه اليمنيــة إلــى تصريــح بعــد 
ــم إنشــاء آليــة األمــم  ــار/ مايــو 2016، ت ــك فــي أي ــة اإلخــاء و العمليــات اإلنســانية التابعــة للتحالف،كذل تفتيــش لجن
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ــال  ــة لضمــان اإلمتث ــة اليمني ــب مــن الحكوم ــى طل ــاء عل المتحــدة للتحقــق و التفتيــش فــي اليمــن ) UNVIM  ( بن
ات الــذي أنشــاه قــرار مجلــس األمــن 2216) 2015( ، وفقــا لذلــك فــأن آليــة األمــم المتحــدة لتحقيــق  لنظــام الجــزاء
و التفتيــش فــي اليمــن هــي المســؤولة عــن تخليــص الســفن التجارية،)الفقــرة 768 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 

  .)2019-2014

ــة األمــم المتحــدة  ــم إبقائهــا و أصبحــت مزدوجــة مــع آلي ــف التــى ت ــل التحال ات مــن قب 19.  وقــد أدت هــذه اإلجــراء
للتحقــق و التفتيــش، توصلــت إلــى تباطــؤ كبيــر فــي دخــول البضائــع إلــى اليمــن، ممــا زاد مــن تكلفتهــا. وكان لهــذا تأثيــر 
مدمــر علــى اإلقتصــاد الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى الــواردات، كمــا أثــرت القيــود التدريجيــة التــى أدت الــى اإلغــاق 
التــام لمطــار صنعــاء علــى الرحــات الجويــة التجاريــة فــي آب / أغســطس 2016 بشــكل كبيــر علــى حركــة األشــخاص 
مــن و الــى اليمــن، وكان لهــا تأثيــر كبيــر علــى حــق المحتاجيــن إلــى رعايــة صحيــة متخصصــة فــي الخارج،)الفقــرة 770 

مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.    

ــة أســابيع ، بعــد إطــاق  ــى اليمــن لمــدة ثاث ــا عل ــف حصــارًا تام ــر ، فــرض التحال ــي / نوفمب ــي تشــرين التان 20.  ف
الصــاروخ البالســتي مــن قبــل الحوثييــن علــى المملكــة العربيــة الســعودية 2017، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية 
بعــد يومييــن مــن الحادثــة إغــاق جميــع المؤنــى الجويــة و البحريــة و البريــة فــي اليمــن، ممــا أدى الــى حبــس 27 مليــون 
ــود و 1،476 طــن متــري مــن المســاعدات. » إن  ــس 500 الــف طــن متــرى مــن الغــذاء والوق شــخص فعليــا و حب
اإلغــاق المســتمر للموانــئ يضــع عبئــا هائــا علــى توفيــر الغــذاء فــي الســوق ويزيــد بشــكل كبيــر مــن خطــر المجاعــة 

علــى نطــاق واســع فــي اليمن«،)الفقــرة 771 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

ــف  ــم الوحشــية التــي يســتمر تحال ــى مجموعــة مــن الجرائ وفــي ذات الســياق، يأتــي هــذا التقريــر ليســلط األضــواء عل
العــدوان األمريكــي الســعودي فــي ارتكابهــا بحــق األطفــال منــذ شــن العــدوان علــى اليمــن فــي 26 مــارس مــن العــام 
2015م. فقــد أســفر العــدوان علــى اليمــن فــي عامــه األول عــن قتــل 2024 طفــل وجــرح 1902 طفــل أخــر، وبلغــت 

إحصائيــة ضحايــا األطفــال اإلجماليــة لــذات العــام 3926 بيــن قتيــل وجريــح. 

وفــي العــام الثانــي، تســبب العــدوان فــي حصــد أرواح األطفــال حيــث ســقط 1126 طفــل بيــن قتيــل وجريــح. كمــا 
تســبب العــدوان األمريكــي الســعودي فــي عامــه الثالــث فــي قتــل 566 طفــل وجــرح 523 طفــل أخــر فــي حصيلــة 

إجماليــة بلغــت 1089 طفــل. 

لقــد أمعــن تحالــف العــدوان فــي اســتهداف المدنييــن بشــكل عــام، واألطفــال بوجــه خــاص حيــث تســبب العــدوان فــي 
عامــه الرابــع بســقوط مــا يزيــد عــن 1205 طفــل  بيــن قتيــل وجريــح. وفــي العــام الخامــس مــن العــدوان علــى اليمــن، 
بلغــت حصيلــة الضحايــا مــن األطفــال أكثــر مــن 574 طفــل بيــن قتيــل وجريــح. وفــي العــام الســادس والســابع، تســبب 

العــدوان الســافر علــى اليمــن فــي قتــل وجــرح مــا يزيــد عــن 685 طفــل.

ســتبقى هــذه الجرائــم بحــق األطفــال والجرائــم الوحشــية األخــرى بحــق المدنييــن فــي اليمــن وصمــة عــار علــى جبيــن 
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ــام  ــى تاشــت أصواتهــا المسيســة أم ــادي بحقــوق اإلنســان حت ــت تن ــي ظل ــة الت ــي والمؤسســات األممي المجتمــع الدول
اإلجــرام الوحشــي الــذي يتعــرض لــه الشــعب اليمنــي علــى مــرأى ومســمع هــذا العالــم الــذي تحكمــه مصالــح السياســة 

وتغيــب عنــه قيــم العدالــة وحقــوق اإلنســان.
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إحصائيات ضحايا األطفال 
خال األعوام من 2015م إلى 2022م
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام األول من العدوان

أ (  إحصائية بحسب المحافظة:
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)2024( عدد القتلى من األطفال خالل العام األول من العدوان:   

)1902( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام األول من العدوان:  

)3926( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام األول من العدوان:   

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام األول من العدوان
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ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام األول من العدوان:

رسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام األول من العدوان

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
01

5

2694149243-31 مارس آذار

251352603أبريل – نيسان

340242582مايو – آيار

237109346يونيو – حزيران 

224142366يوليو – تموز 

169156325أغسطس – آب 

211196407سبتمبر – أيلول

137120257أكتوبر – تشرين أول

6484148نوفمبر – تشرين ثاني

74100174ديسمبر – كانون أول 

2م
01

104105209يناير – كانون ثاني 6

74107181فبراير - شباط

454085مارس - آذار

202419023926إجمالي الضحايا األطفال
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام الثاني من العدوان
أ (  إحصائية بحسب المحافظة:
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)535( عدد القتلى من األطفال خالل العام الثاني من العدوان:   

)591( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام الثاني من العدوان:  

)1126( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام الثاني من العدوان:   

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام الثاني من العدوان
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Chart Title

رسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام الثاني من العدوان

ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام الثاني من العدوان:

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
01

6

26437-31 مارس آذار

212445أبريل – نيسان

111526مايو – آيار

251843يونيو – حزيران 

242650يوليو – تموز 

102150252أغسطس – آب 

9496190سبتمبر – أيلول

8279161أكتوبر – تشرين أول

172138نوفمبر – تشرين ثاني

262955ديسمبر – كانون أول 

2م
01

5349102يناير – كانون ثاني 7

392665فبراير - شباط

375592مارس - آذار

5355911126إجمالي الضحايا األطفال
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام الثالث من العدوان
أ (  إحصائية بحسب المحافظة:
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)566( عدد القتلى من األطفال خالل العام الثالث من العدوان:   

)523( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام الثالث من العدوان:  

)1089( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام الثالث من العدوان:   

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام الثالث من العدوان
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Chart Titleرسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام الثالث من العدوان

ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام الثالث من العدوان:

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
01

7

2614923-31 مارس آذار

125567أبريل – نيسان

212647مايو – آيار

221436يونيو – حزيران 

201636يوليو – تموز 

292150أغسطس – آب 

192039سبتمبر – أيلول

313061أكتوبر – تشرين أول

315687نوفمبر – تشرين ثاني

200118318ديسمبر – كانون أول 

2م
01

6952121يناير – كانون ثاني 8

6654120فبراير - شباط

325284مارس - آذار

5665231089إجمالي الضحايا األطفال
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام الرابع من العدوان
أ (  إحصائية بحسب المحافظة:
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)477( عدد القتلى من األطفال خالل العام الرابع من العدوان:   

)728( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام الرابع من العدوان:  

)1205( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام الرابع من العدوان:   

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام الرابع من العدوان
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Chart Title

رسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام الرابع من العدوان

ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام الرابع من العدوان:

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
01

8

2691423-31 مارس آذار

83124207أبريل – نيسان

334174مايو – آيار

395190يونيو – حزيران 

235982يوليو – تموز 

120138258أغسطس – آب 

194968سبتمبر – أيلول

243256أكتوبر – تشرين أول

3487121نوفمبر – تشرين ثاني

153146ديسمبر – كانون أول 

2م
01

324375يناير – كانون ثاني 9

171835فبراير - شباط

294170مارس - آذار

4777281205إجمالي الضحايا األطفال
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام الخامس من العدوان
أ (  إحصائية بحسب المحافظة:
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)206( عدد القتلى من األطفال خالل العام الخامس من العدوان:   

)368( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام الخامس من العدوان:  

)574( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام الخامس من العدوان:   

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام الخامس من العدوان
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Chart Title
رسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام الخامس من العدوان

ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام الخامس من العدوان:

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
01

9

266814-31 مارس آذار

3286118أبريل – نيسان

234770مايو – آيار

133750يونيو – حزيران 

93039يوليو – تموز 

141630أغسطس – آب 

302252سبتمبر – أيلول

111122أكتوبر – تشرين أول

83139نوفمبر – تشرين ثاني

151934ديسمبر – كانون أول 

2م
02

71320يناير – كانون ثاني 0

283866فبراير - شباط

101020مارس - آذار

206368574إجمالي الضحايا األطفال
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام السادس من العدوان
أ (  إحصائية بحسب المحافظة:
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)97( عدد القتلى من األطفال خالل العام السادس من العدوان:  

)185( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام السادس من العدوان:  

)282( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام السادس من العدوان:  

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام السادس من العدوان
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الحدیدة صعدة تعز مأرب الجوف حجة الضالع صنعاء البیضاء أمانة العاصمة
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الحدیدة صعدة تعز مأرب الجوف حجة الضالع صنعاء البیضاء أمانة العاصمة

Chart Title

رسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام السادس من العدوان

ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام السادس من العدوان:

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
02

0

26163-31 مارس آذار

131629أبريل – نيسان

62834مايو – آيار

12921يونيو – حزيران 

182038يوليو – تموز 

151934أغسطس – آب 

5712سبتمبر – أيلول

102939أكتوبر – تشرين أول

538نوفمبر – تشرين ثاني

2911ديسمبر – كانون أول 

2م
02

3811يناير – كانون ثاني 1

4913فبراير - شباط

32629مارس - آذار

97185282إجمالي الضحايا األطفال
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إحصائيات الضحايا من األطفال خالل العام السابع من العدوان
أ (  إحصائية بحسب المحافظة:

ظة
حاف

الم

دة
صع

دة
دي

لح
ا

مة
اص

لع
ة ا

مان
أ

عز
ت

جة
ح

الع
ض

ال

رب
مأ

ت
وي

مح
لح

ا

عاء
رانإبصن
عم

ضاء
بي

ال

وة
شب

وف
لج

ا

ن 
ى م

قتل
ال

ال
طف

األ

7218472151000110

ن 
ى م

رح
لج

ا
ال

طف
األ

173431313131483322112

يا 
حا

ض
ي ال

مال
إج

ال
طف

األ
ن 

م

2456117201515134322222

)112( عدد القتلى من األطفال خالل العام السابع من العدوان:   

)291( عدد الجرحى من األطفال خالل خالل العام السابع من العدوان:  

)403( إجمالي القتلى والجرحى لألطفال خالل العام السابع من العدوان:   

رسم بياني يوضح نسبة  القتلى األطفال في كل محافظة خالل العام السابع من العدوان
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Chart Title

رسم بياني يوضح نسبة  الجرحى األطفال في كل محافظة خالل العام السابع من العدوان

ب ( إحصائية لألطفال القتلى والجرحى الذين سقطوا شهريًا خالل العام السابع من العدوان:

إجمالي الضحايا األطفالاألطفال الجرحىاألطفال القتلىالشهرالعام

2م
02

1

2661218-31 مارس آذار

142337أبريل – نيسان

122032مايو – آيار

62834يونيو – حزيران 

62834يوليو – تموز 

41519أغسطس – آب 

51621سبتمبر – أيلول

101828أكتوبر – تشرين أول

92635نوفمبر – تشرين ثاني

143852ديسمبر – كانون أول 

2م
02

184260يناير – كانون ثاني 2

31215فبراير - شباط

51318مارس - آذار

112291403إجمالي الضحايا األطفال
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 نماذج لبعض الجرائم التي يرتكبها تحالف
  العدوان األمريكي السعودي بحق األطفال

في اليمن
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بعــد منتصــف ليــل الخميــس الموافــق 26\3\2015م فوجــئ ســكان العاصمــة اليمنيــة صنعــاء بأصــوات 

لتحليــق طيــران مكثــف باألجــواء، تزامــن مــع ســماع أصــوات انفجــاراٍت قويــة، دوت فــي مناطــق مختلفــة مــن 

العاصمــة أيقظــت الســكان مــن نومهــم. بعدهــا تبيــن مــن خــال اإلعــام أن الســعودية قــد تبنــت شــن الحرب 

علــى اليمــن، واســتهدفت طائراتهــا الحربيــة بعــض إألحيــاء الســكنية والمنشــآت المدنيــة وقصفــت مطــار 

صنعــاء الدولــي، كمــا قصفــت حيــا ســكنيا فــي منطقــة بنــي حــوات الواقــع بالقــرب مــن مطــار صنعــاء، و هــذا 

الحــي هــو عبــارة عــن حــي عشــوائي يتكــون مــن عشــرات المنــازل الســكنية المتقاربــة مــن حيــث المســاحة 

الجغرافيــة، والتــي يقطنهــا مئــات اليمنييــن، ونتــج عــن قصــف هــذا الحــي ســقوط )70( مدنيــا يمنيــا مــا 

بيــن قتيــل وجريــح بينهــم جنيــن فــي الشــهر التاســع. حيــث بلــغ عــدد القتلــى )29( مدنيــا منهــم )15( 

طفــًا. كمــا جــرح )42( مدنيــا تــم إنتشــالهم مــن تحــت األنقــاض وإصاباتهــم خطــرة بينهــم )14( طفــًا. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/3/26بني حوات قتيل تسعة اشهرجنينمحمد حميد سليمان1.

2015/3/26بني حوات قتيل 1طفلنجم الدين علي محمد الجرموزي2.

2015/3/26بني حوات قتيل 3طفلمحمد علي محمد الجرموزي3.

2015/3/26بني حوات قتيل  5طفلمنال محمد حسن المعلم4.

2015/3/26م

أول إستهداف للمدنيين في منطقة بني حوات – مديرية بني الحارث - أمانة 
العاصمة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

43

 تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/3/26بني حوات قتيل 5طفلعز الدين محمد أحمد دحيه 5.

2015/3/26بني حوات قتيل 7طفلسمية حميد يحيى سليمان 6.

2015/3/26بني حوات قتيل 12طفلساميه حميد يحيى سليمان7.

2015/3/26بني حوات قتيل 12طفلعايشة ياسر الحبيشي 8.

2015/3/26بني حوات قتيل 12طفلنجم الدين ياسر الحبشي9.
2015/3/26بني حوات قتيل 13طفلأسماء حميد يحيى سليمان10.
2015/3/26بني حوات قتيل 13طفلمجد الدين محمد علي الجرموزي11.
2015/3/26بني حوات قتيل 15طفلعمار ياسر الحبيشي 12.
2015/3/26بني حوات قتيل  طفلبنت بكيل صالح علي13.
2015/3/26بني حوات قتيل  طفلعالء الدين ياسر الحبشي14.
2015/3/26بني حوات قتيل  طفلذكرى حميد يحي سليمان15.
2015/3/26بني حوات جريح  3طفلإبتهال محمد حسن المعلم16.
2015/3/26بني حوات جريح  3طفلمرام محمد حسن المعلم18.
2015/3/26بني حوات جريح  6طفلأمجد محمد حسن المعلم19.
2015/3/26بني حوات جريح  7طفلزين العابدين علي محمد الجرموزي 20.
2015/3/26بني حوات جريح  8طفلهديل محمد أحمد دحيه21.
2015/3/26بني حوات جريح  9طفلهدى محمد أحمد دحيه22.
2015/3/26بني حوات جريح  12طفلإبتسام حميد سليمان 23.
2015/3/26بني حوات جريح  12طفلمريم علي محمد الجرموزي 24.
2015/3/26بني حوات جريح  13طفلمجد الدين علي محمد الجرموزي25.
2015/3/26بني حوات جريح  14طفلحسن خالد الحربي 26.
2015/3/26بني حوات جريح  15طفلنبيل محمد حسن المعلم 27.
2015/3/26بني حوات جريح  17طفلنبيله محمد حسن المعلم 28.
2015/3/26بني حوات جريح  5طفلعبدالعزيز محمد أحمد دحية29.



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

44

فــي الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2015/3/27م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا 

ــى  ــى تدميــر منزليــن عل ــد، أدى إل ــازل المدنييــن فــي منطقــة أشــجار والمرب بشــن )3( غــارات جويــة اســتهدفت من

رؤوس ســاكنيها و إلــى مقتــل )25( مدنيــا بينهــم طفــل, وجــرح )35( مدنيــا بينهــم )7( أطفــال وامــرأة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/03/27أشجار والمربدقتيل طفلخالد صالح أحمد جبران 1.

2015/03/27أشجار والمربدجريح13طفلماجد أحمد جبران2.

2015/03/27أشجار والمربدجريح3طفلأنيسة جبران أحمد جبران 3.

2015/03/27أشجار والمربدجريح3طفلأسمهان صالح أحمد جبران4.

2015/3/27م

استهداف منازل سكنية في منطقة  أشجار والمربد - محافظة صعدة
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فــي صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 2015/3/30م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا باســتهداف 

ه فــي عــام 2009م  مخيــم النازحيــن الــذي يقــع فــي منطقــة المــزرق بمديريــة حــرض محافظــة حجــة والــذي تــم إنشــاء

مــن قبــل األمــم المتحــدة وســاهمت دول خليجيــة فــي تكاليــف إنشــائه وتغطيــة تكاليفــه. وهــذا المخيــم يضــم 

)12,500( نــازح مــن المواطنيــن اليمنييــن الذيــن نزحــوا مــن الحــروب الســت التــي شــنتها الحكومــة اليمنيــة علــى أبنــاء 

محافظــة صعــدة, حيــث قــام الطيــران الحربــي للســعودية بقصــف هــذا المخيــم وترويــع مــن فيــه ونتــج عــن القصــف 

وفــاة خمســة وعشــرين نازحــا بينهــم )6( أطفــال وأصيــب حوالــي )45( نازحــا بينهــم أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/03/30المزرققتيل  طفلمحمد عبدالله علي حيدر1.

2015/03/30المزرققتيل  طفلمجهول الهوية 2.

2015/03/30المزرققتيل  طفلمجهول الهوية 3.

2015/03/30المزرقجريح   طفلأحمد ربوعي4.

2015/03/30المزرقجريح   طفلجابر علي صالح العماري5.

2015/03/30المزرقجريح   طفلعلي أحمد إسماعيل طامي6.

2015/03/30المزرقجريح   طفلموسى أحمد سعيد حاسر7.

2015/03/30المزرقجريح   طفلنجيبة عبدالله محمد علي 8.

2015/03/30المزرقجريح   طفليزيد صالح سالم العدني9.

2015/03/30المزرقجريح  8طفلانتصار خالد محمد10.

2015/3/30م

استهداف مخيم المزرق للنازحين – مديرية حرض – محافظة حجة
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بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/3/31م شــنت طائــرات التحالــف الســعودي عــدة غــارات 

ــة  ــرات فــي البداي ــم التابعــة لمحافظــة إب، قصفــت الطائ ــة يري ــة فــي مديري اســتهدفت بصواريخهــا مناطــق مدني

ناقلــة محملــة بالمــواد الغذائيــة )ألبــان وزبــادي( علــى الطريــق العــام، ثــم قصفــت ناقلــة محملــة بالغــاز المنزلــي كانــت 

متوقفــة وســط حــي ســكني فــي مدينــة يريــم يســمى )بــاب الضوريــن( وقــد تســبب اإلنفجــار الكبيــر للناقلــة الــذي ُســمع 

صوتــه مــن مناطــق بعيــدة عــن مــكان وقوعــه وانفجــار كبيــر آخــر كان ناتجــا عــن احتــراق محــل لبيــع اســطوانات الغــاز 

المنزلــي كانــت الناقلــة متوقفــة أمامــه، وقــد أســفرت تلــك اإلنفجــارات الكبيــرة عــن حريــق هائــل أدى إلــى ســقوط العديد 

ــى  ــازل القريبــة مــن مــكان اإلنفجــارات، وقــد احترقــت جثــث القتل مــن الضحايــا محترقيــن غالبيتهــم مــن ســكان المن

وتفحمــت، فيمــا أصيــب آخــرون بحــروق بليغــة أغلبهــم حالتهــم خطيــرة.

ــع  ــي )200( متــر، وكانــت بهــا أرب ــة( التــي تبعــد عــن )محطــة القــادري( بحوال ــرات )محطــة ثواب كمــا قصفــت الطائ

ناقــات وقــود تابعــة لهــا متعطلــة عــن العمــل بســبب عــدم توفــر المشــتقات النفطيــة. ونتــج عــن اســتهداف محطتــي 

الوقــود )بترول+ديــزل( انفجــار الناقــات النفطيــة محدثــة انفجــارًا هائــًا هــز المنطقــة مخلفــا ضحايــا بشــرية مــا بيــن 

قتلــى وجرحــى، 

وقــد بلــغ عــدد المدنييــن الــذي قتلــوا فــي مديريــة يريــم جــراء اإلســتهداف )32( مدنيــا بينهــم )9( أطفــال، وبلــغ 

 البعــض منهــم اصابتــه خطيــرة مــن بيــن الجرحــى )7( أطفــال.
ُ
عــدد الجرحــى )81( مدنيــا

2015/3/31م

استهداف حي باب ضورين – مديرية يريم - محافظة إب
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 تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/3/31باب ضورينقتيل4طفلحنان محمد عبدالحميد العماري1.

2015/3/31باب ضورينقتيل6طفلرقية عدنان محمد نصاري 2.

2015/3/31باب ضورينقتيل11طفلرجاء محمد صالح  الجحافي 3.

2015/3/31باب ضورينقتيل13طفلسمية صالح الجحافي4.

2015/3/31باب ضورينقتيل14طفلسارة ياسر الجحافي5.

2015/3/31باب ضورينقتيل14طفلسهيل محمد الحكيم6.

2015/3/31باب ضورينقتيلسنةطفلسنان علي أحمد 7.

2015/3/31باب ضورينقتيلسنةطفلشيماء عبده حميد العماري8.

2015/3/31باب ضورينقتيلسنةطفلعماده  ياسر عبده العماري9.
2015/3/31باب ضورينجريح  3طفلأحمد عبدالملك الدعوس10.
2015/3/31باب ضورينجريح  4طفلعالء عبدالملك دحان  الدعوس11.
2015/3/31باب ضورينجريح  6طفلدعاء عبدالملك الدعوس12.
2015/3/31باب ضورينجريح  10طفلمنتصر قايد علي العفيف13.
2015/3/31باب ضورينجريح  12طفلسيناء كهالن14.
2015/3/31باب ضورينجريح  16طفلعبدالله صالح الجحافي 15.
2015/3/31باب ضورينجريح  17طفلشهر زاد علي صالح مهدي 16.
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ــة الجمعــة الموافــق 3\4\2015م اســتهدف طيــران التحالــف الســعودي بثــاث غــارات  فــي الســاعة 8:30 مــن ليل
قريــة )حجــر عكيــش( التــي تقــع فــي الجهــة الشــمالية لجبــل )النبــي شــعيب( مديريــة بنــي مطــر والتــي تبعــد مســافة 
ــى الغــرب مــن العاصمــة صنعــاء، وأســفرت الغــارات عــن ســقوط ثاثــة أجيــال مــن عائلــة  )30 كيلومتــر( إل تقــدر بـــ
واحــدة )األب واإلبــن واألحفــاد( مــا بيــن قتيــل وجريــح، حيــث قتــل )10( مدنييــن بينهــم )6( أطفــال، وأصيــب )7( 

آخــرون بجــروح بالغــة بينهــم طفليــن ورضيــع لــم يتعــدى الشــهر الثانــي مــن عمــرة. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/04/03حجر عكيشقتيل1طفلاكرم مراد حسين عبدالله العكيشي1.

2015/04/03حجر عكيشقتيل2طفلمحمد يحيى حسين عبدالله العكيشي2.

2015/04/03حجر عكيشقتيل6طفلمطلق يحيى حسين العكيشي3.

2015/04/03حجر عكيشقتيل16طفلسمير حسين عبدالله العكيشي4.

2015/04/03حجر عكيشقتيل12طفلسامي حسين عبدالله العكيشي5.

2015/04/03حجر عكيشقتيل10طفلطارق يحيى حسين عبدالله العكيشي6.

2015/04/03حجر عكيشجريح  4طفلوسام مراد حسين عبدالله 7.

2015/04/03حجر عكيشجريح  شهرينرضيعيعقوب حميد حسين عبدالله 8.

2015/04/03حجر عكيشجريح  3طفلهبتول حميد حسين عبدالله9.

2015/4/3م

استهداف منزل العكيشي – مديرية بني مطر – محافظة صنعاء
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فــي  الســاعة  12:00 ظهــرًا مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 6\4\2015م أثنــاء تواجــد المواطنيــن فــي منارلهــم فــي قريــة 
)بيــت رجــال( قامــت طائــرات الســعودية وحلفائهــا الحربيــة بقصــف قريــة بيــت رجــال الكائنــة فــي مديريــة بنــي مطــر 
محافظــة صنعــاء وقــد اســتهدف القصــف احــد المنــازل فــي القريــة وهــو منــزل المواطــن )صالــح يحــي شــعان( مــا أدى 

إلــى تدميــر المنــزل علــى رؤوس ســاكنيه حيــث قتــل ثاثــة أطفــال، وأصيــب 12 آخــرون بينهــم 8 أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/04/6بيت رجالقتيل  7طفلهحازم محمد احمد الهيلمه 1.

2015/04/6بيت رجالقتيل3طفلشعالن  صالح يحيى شعالن2.

2015/04/6بيت رجالقتيل15طفلانتصار صالح يحيى شعالن3.

2015/04/6بيت رجالجريح5طفلدليله ناصر احمد عطيه4.

2015/04/6بيت رجالجريح10طفلإيمان يحيى ناصر عبدالله عطيه5.

2015/04/6بيت رجالجريح4طفلرهف إبراهيم  محمد عطيه 6.

2015/04/6بيت رجالجريح2طفلمحمد احمد محمد الهيلمه7.

2015/04/6بيت رجالجريح7طفلعبدالله محمد يحيى عطيه8.

2015/04/6بيت رجالجريح4طفليحيى محمد يحيى عطيه9.

2015/04/6بيت رجالجريح14طفلنصر منصور الحاشدي10.

2015/04/6بيت رجالجريح18طفلصفاء صالح يحيى شعالن11

2015/4/6م

استهداف منزل صالح شعالن بقرية بيت رجال – مديرية بني مطر -  محافظة 
صنعاء
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فــي الســاعة 3:30 عصــرًا مــن يــوم  األحــد الموافــق 12\4\2015م شــن طيــران التحالــف الســعودي أكثــر مــن تســع 
غــارات جويــة علــى مدينــة إب مســتهدفا الملعــب الرياضــي فــي قلــب المدينــة والصالــة الملحقــة بــه وعــددًا مــن المنــازل 
المجــاورة لــه، مــا أدى إلــى تدميــر منــزل المواطــن )عبــدة علــي البعيســي( المكــون مــن ثاثــة ادوار علــى رؤوس ســاكنيه 
ــى 9  ــا القتل ــغ عــدد الضحاي ــاالرض وأســفر عــن مقتــل كافــة أفــراد األســرة عــدا شــخص واحــد. حيــث بل وتســويته ب

مدنييــن بينهــم 5 أطفــال وأصيــب 6 مدنييــن آخــرون بينهــم طفليــن بجــروح خطيــرة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/4/12جوار الملعبقتيل5طفلةرهف محمد علي عبد الله مغني 1.

2015/4/12جوار الملعبقتيل7طفلةريم عبده علي البعيسي2.

2015/4/12جوار الملعبقتيل5طفلسليم عبده علي البعيسي3.

2015/4/12جوار الملعبقتيل8طفلعبدالرحمن عبده علي البعيسي4.

2015/4/12جوار الملعبقتيل18طفلعنتر عبده علي محمد البعبسي 5.

2015/4/12جوار الملعبجريح  5طفلرحيل عبده علي محمد البعيسي6.

2015/4/12جوار الملعبجريح  6طفلفاتن يحيى محمد عبدالله المغني 7.

2015/4/12م

استهداف الملعب والصالة الرياضية – مدينة إب 
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ــى صبــاح الخميــس 16\4\2015م أثنــاء تواجــد  فــي  الســاعة الســابعة مســاء األربعــاء الموافــق 15\4\2015م وإل
ــرات  المواطنيــن فــي منازلهــم وأمــام محطــة المشــتقات النفطيــة فــي مديريــة حــوث محافظــة عمــران. قامــت طائ
الســعودية وحلفائهــا باســتهداف المدينــة بعــدد مــن الغــارات ممــا أدى إلــى ســقوط عشــرات الضحايــا بينهــم أطفــال 

بيــن قتيــل وجريــح حيــث بلــغ عــدد الجرحــى األطفــال )13( جريحــا. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/04/15مدينة حوثجريح  7طفلوالء أحمد حسين حطروم1.

2015/04/15مدينة حوثجريح  8طفلمحمد زايد زياد2.

2015/04/15مدينة حوثجريح  8طفلهدى حسين احمد حطروم3.

2015/04/15مدينة حوثجريح  10طفلمحمد حسين احمد حطروم4.

2015/04/15مدينة حوثجريح  12طفلوسيم رباش5.

2015/04/15مدينة حوثجريح  8طفلمحمد الشهاري6.

2015/04/15مدينة حوثجريح  12طفلأنيسة حسين احمد حطروم7.

2015/04/15مدينة حوثجريح  14طفلعلي حسين احمد حطروم 8.

2015/04/15مدينة حوثجريح  14طفلمحمد علي ديمود9.

2015/04/15مدينة حوثجريح  14طفلوائل محمد اسماعيل الوادعي 10.

2015/04/15مدينة حوثجريح  5طفلسهام حسين أحمد  حطروم11.

2015/04/15مدينة حوثجريح  17طفلفارس عبده علي حسين12.

2015/04/15مدينة حوثجريح  17طفلعبدالمجيد علي ساري13.

2015/4/15م

استهداف التجمعات المدنية في مدينة حوث – محافظة عمران
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استهداف حي الحفاء واألحياء السكنية المجاورة على امتداد شارع خوالن  – 
مديرية السبعين – أمانة العاصمة

ــى امتــداد شــارع  حــي ســكني،  فيــه عــدد مــن المنشــآت الحيويــة وأحيــاء  ذات كثافــة ســكانية ومحــات تجاريــة عل
خــوالن الــذي يطــل عليــه جبــل نقــم  مــن الشــرق ويمتــد مــن بــاب الســام شــمااًل  إلــى الحثيلــي جنوبــا. تعــرض الحــي 
إلــى مئــات الغــارات الجويــة وانتهــاكات وجرائــم حــرب نتيجــة لقربــه مــن جبــل نقــم والحفــى. أبــرز تلــك الجرائــم قصــف 
الطائــرات للحــي فــي هجــوم هــو األعنــف وحشــية مــن بدايــة الحــرب والــذي اســتمر مــن مســاء الخميــس إلــى بعــد صــاة 
الجمعــة الموافــق 2015/4/17 واســتمر إلــى فجــر يــوم الســبت، بمــا يزيــد علــى )25( غــارة جويــة للطيــران وغــارات 
ــر ممتلكاتهــم  ــن وتدمي ــة وقــت صــاة الجمعــة ممــا أثــار الرعــب والخــوف المدنيي صاروخيــة مــن البارجــات الحربي
وتشــريد آالف األســر مــن مســاكنهم، التــي طالتهــا شــظايا الصواريــخ المحرمــة ذات الدمــار واســع النطــاق. وقــد أدى 

هــذا االســتهداف الهمجــي والغيــر مبــرر إلــى جــرح )37( مدنيــا بينهــم )6( أطفــال.

2015/4/17م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2015/4/17ممديرية السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح10أحمد علي حسين البدري1

2015/4/17ممديرية السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح16أحمد عبد الوهاب الحالي2

2015/4/17ممديرية السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح17فارس أحمد صالح السلغي3

2015/4/17ممديرية السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح17رضوان عادل الحدي4

2015/4/17ممديرية السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح18أحمد علي أحمد الشامي5

2015/4/17ممديرية السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح18عبدالله عبدالرقيب عبدالجليل6
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ــي الســعودي  ــران الحرب ــن الموافــق 2015/4/20م قصــف بالطي ــوم  اإلثني ــاح ي ــي الســاعة العاشــرة والنصــف صب ف

ــى جبــل عطــان فــي مديريــة الســبعين مســتخدمة ســاحا فتــاكا ذو قــدرة تدميريــة عاليــة  بســاح محــرم دوليــا عل

وصــوت انفجــاره كان هائــًا جــدًا. فأصابــت حافــة جبــل عطــان لًتحــدث انفجــارا هائــًا وقويــا لــم يســبق ألهالــي العاصمــة 

ان شــاهدوا  أو ســمعوا بمثلــه طــوال حياتهــم. وصاحــب اإلنفجــار تصاعــد ألســنة نــار كثيفــة جــدًا يبلــغ قطرهــا حوالــي 

ــى شــكل الشــجرة، وارتفــع  ــا نحــو الســماء عل ــا تصاعــد عمودي ــا كثيف ــك دخان ــا. لتشــكل بعــد ذل ــر تقريب )500( مت

ــف اإلنفجــار دمــارًا شــامًا لــكل إألحيــاء المحيطــة 
ّ
الدخــان إلــى مســافة عاليــة تقــدر بكيلــو متــر تقريبــا. وقــد خل

ــرًا كل  ــاء الســكنية مدم ــى إألحي ــط بالغــازات يزحــف عل ــف المختل ــار الكثي ــة والغب ــز وقوعــه وشــوهدت األدخن بمرك

شــيٍء اعتــرض طريقــه مــن بيــوت المدنييــن والفلــل والعمــارات الســكنية والمــدارس وروضــات األطفــال والجامعــات 

والمســاجد والشــركات والمحــات والمعــارض التجاريــة والمستشــفيات والعيــادات الطبيــة واالســواق والطــرق وشــبكات 

الكهربــاء واإلتصــاالت وعشــرات المنشــآت الخدميــة الحكوميــة والتجاريــة وعشــرات الســيارات الخاصــة، وإلحــاق اضــرار 

كبيــرة بوحــدات ســكنية وتجاريــة وحكوميــة ألكثــر مــن ثاثــة الــف وحــدة ســكنية علــى امتــداد 7 كيلومتــر مــن الموقــع 

الــذي حصــل فيــه اإلنفجــار. وقــد اســفر هــذا االســتهداف المــروع عــن مقتــل العشــرات مــن المدنييــن بينهــم العديــد 

مــن األطفــال وإصابــة المئــات بينهــم عشــرات األطفــال. 

استهداف وحدات سكنية ومباني حكومية وشركات تجارية بمنطقة فج عطان – 
2015/4/20مأمانة العاصمة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/4/20مفج عطانقتيل5طفلليث عبدالمؤمن شجاع الدين1

2015/4/20مفج عطانقتيل7طفلمحمد سيف محمد الجايفي2

2015/4/20مفج عطانقتيل18طفلبسام شرف محسن الصياني3

2015/4/20مفج عطانجريح12طفلأحمد خالد يحيى غالب4

2015/4/20مفج عطانجريح11طفلاسماء إبراهيم المحفدي5

2015/4/20مفج عطانجريح6طفلأصيل صادق 6

2015/4/20مفج عطانجريح7طفلريال علي علي فخرالدين7

2015/4/20مفج عطانجريح14طفلسارة حمود علي الحيمي8

2015/4/20مفج عطانجريح10طفلعبدالملك منصور المنتصر9

2015/4/20مفج عطانجريح2طفلعيسى علي احمد الساري10

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلمحمد عبدالقادر الدهمش11

2015/4/20مفج عطانجريح15طفلمعاذ سالم عبدالله قدار12

2015/4/20مفج عطانجريح5طفلمالك صادق الشرعفي13

2015/4/20مفج عطانجريح5طفلموسى علي احمد الساري14

2015/4/20مفج عطانجريح13طفلهائل محمد القرشي15

2015/4/20مفج عطانجريح3طفلهديل صادق الشرعبي16

2015/4/20مفج عطانجريح2طفلوسيم صادق الشرعبي17

2015/4/20مفج عطانجريح7طفليوسف محمد محمد نصيح18

2015/4/20مفج عطانجريح2طفلناصر شرف الدين19

2015/4/20مفج عطانجريح5طفلهندية حمزة علي عبدالله20

2015/4/20مفج عطانجريح6طفلمحمد إبراهيم قايد21

2015/4/20مفج عطانجريح7طفليوسف محمد محمد نصيح22
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

18العمر18النوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/4/20مفج عطانجريح8طفلزينب عبدالله حسين العلواني23

2015/4/20مفج عطانجريح8طفلمنير حمزة علي عبدالله24

2015/4/20مفج عطانجريح9طفلنجم الدين فهد العمراني25

2015/4/20مفج عطانجريح10طفلذي يزن محمد أحمد علي خصروف26

2015/4/20مفج عطانجريح10طفلسدراء عبدالله باصهيب27

2015/4/20مفج عطانجريح11طفلعبدالعزيز أحمد محمد عامر28

2015/4/20مفج عطانجريح13طفلأصيل أحمد صالح عطروس29

2015/4/20مفج عطانجريح13طفلسمية عبدالرحيم الشيباني30

2015/4/20مفج عطانجريح13طفلعبدالوهاب مجيب الخوالني31

2015/4/20مفج عطانجريح13طفلمحمد عمر صالح سالم32

2015/4/20مفج عطانجريح14طفلفاطمة ناصر صالح السالمي33

2015/4/20مفج عطانجريح14طفلمروة نبيل عبدالصمد34

2015/4/20مفج عطانجريح15طفلآية حارث العمري35

2015/4/20مفج عطانجريح15طفلبالل عبدالله حسين االشحب36

2015/4/20مفج عطانجريح16طفلنسيم محمد الخالدي37

2015/4/20مفج عطانجريح17طفلأمل أحمد صالح عطروس38

2015/4/20مفج عطانجريح17طفلسلطان عبدالحميد مساعد40

2015/4/20مفج عطانجريح17طفلفرج أنور ربعة41

2015/4/20مفج عطانجريح17طفلمحمد ماجد عامر42

2015/4/20مفج عطانجريح17طفليوسف هاشم البعداني43

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلبالل علي صالح العبدلي44

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلعبدالله صالح الديلمي45
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلعلي سعيد إسماعيل الزيلعي46

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلفؤاد ضيف الله محمد الوادعي47

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلمحمد عبدالله محمد المختفي48

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلمحمد علي الخوالني49

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلمحمد محمد عباس الشميري50

2015/4/20مفج عطانجريح18طفلهاشم هائل أحمد عبده الصلوي51

2015/4/20مفج عطانجريح10 اشهرطفلبتول محمد حسن حسين52

2015/4/20مفج عطانجريح6 اشهرطفلعيان حمزة علي53
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الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا مــن يــوم الثاثــاء  الموافــق 21\4\2015م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية 
وتحالفهــا بقصــف جســر الدليــل بمديريــة المخــادر والــذي كان مكتظــا بالســيارات والدراجــات الناريــة ،واحــدى ناقــات 
ــال  ــان وجــرح )26( بينهــم )6( أطف ــل بينهــم طف ــج عــن قصــف هــذا الجســر ســقوط )18( قتي ــد نت ــود ،وق الوق
وآخريــن ، وبعــد أن شــاهد المــارة هــذه المجــزرة هرعــوا إلســعاف الجرحــى الذيــن كانــوا  فــوق الجســر ،وفجــأة قامــت 
الطائــرات الحربيــة وتحالفهــا بقصــف المســعفين مــن المدنييــن ممــا أدى إلــى تناثــر أشــاء العديــد مــن المدنييــن وإصابــة 
آخريــن  وتدميــر كلــي للجســر وبلغــت اإلحصائيــة النهائيــة للضحايــا )18( قتيــل بينهــم )3( أطفــال كمــا أصيــب )26( 

بجــروح مختلفــة بينهــم )6( أطفــال  . 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/4/21جسر المخادرقتيل11طفلجثة طفل مجهول 1.

2015/4/21جسر المخادرقتيل12طفلصالح أحمد درهم سليم2.

2015/4/21جسر المخادرجريح  5طفلعاطف محمد عبد الكريم3.

2015/4/21جسر المخادرجريح  11طفلغويزي حسان الشماغ4.

2015/4/21جسر المخادرجريح  15طفلجمال المروعي 5.

2015/4/21جسر المخادرجريح  17طفلأكرم أحمد أحمد الجبلي 6.

2015/4/21جسر المخادرجريح  18طفلوليد عبد الله فاضل 7.

2015/4/21جسر المخادرجريح  18طفلعبدالفتاح حسن علي محي الدين8.

2015/4/21م

استهداف جسر الدليل – المخادر – محافظة إب
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فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر وأربعــون دقيقــة بعــد منتصــف الليــل ســمع كل مــن فــي العاصمــة صنعــاء دوى صــوت 

ــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وحلفائهــا، . وكان صــوت اإلنفجــار باتجــاه  ــا مــع تحليــق الطائ انفجــارًا كبيــرًا متزامن

ــة مــن عــدة  الجــزء الشــرقي مــن العاصمــة صنعــاء، وبعــد التحــري تبيــن ان القصــف اســتهدف منطقــة ســكنية مكون

ــة بالســكان فــي منطقــة  »ســعوان« فــي حــي يســمى »شــِعب المــراون« يتبــع مديريــة شــعوب  منــازل شــعبية مأهول

احــدى مديريــات امانــة العاصمــة صنعــاء. حيــث تبيــن أن القصــف اســتهدف عــدة منــازل شــعبية متاصقــة بعضهــا 

ببعــض فــي حــي شــعبي مكتــض بالســكان تعيــش فيــه عشــرات األســر مــن المدنييــن.  حيــث اســفر االســتهداف عــن 

ســقوط عشــرات الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح بينهــم أطفــال حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى ثمانيــة أطفــال وخمســة 

جرحــى، كمــا دمــرت تســعة منــازل تدميــرًا كليــا  وتضــررت عــدد )44( منــزل بأضــرار مختلفــة ادناهــا كســر جميــع 

النوافــذ واالبــواب.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/5/1حي سعوانقتيل13طفلرجاء عبدالله  احمد الكبسي1.

2015/5/1حي سعوانقتيل14طفليسرى عبدالله احمد الكبسي2.

2015/5/1حي سعوانقتيل4طفلريماس فواد احمد الحرازي3.

2015/5/1م

استهداف المدنيين بمنطقة سعوان – مديرية شعوب - أمانة العاصمة
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/5/1حي سعوانقتيل7طفلمحمد فؤاد احمد الصعفاني4.

2015/5/1حي سعوانقتيل16طفلحنان محمد صالح شرية5.

2015/5/1حي سعوانقتيل17طفلأماني عبدالحكيم عبدالكريم الوصابي6.

2015/5/1حي سعوانقتيل18طفلأمينة حسين الحرازي7.

2015/5/1حي سعوانقتيل16طفلدالل محمد صالح شرية8.

2015/5/1حي سعوانجريح9طفلفؤاد احمد احمد الحرازي9.

2015/5/1حي سعوانجريح4طفلضياء صالح العوبلي 10.

2015/5/1حي سعوانجريح5طفلعبدالرزاق قائد ربشان11.

2015/5/1حي سعوانجريح4طفلابراهيم االديب 12.

2015/5/1حي سعوانجريح17طفلعبدالقادر أحمد الكبسي13.
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ــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا بقصــف  فــي الســاعة السادســة فجــرًا بتاريــخ 2015/5/4م قامــت الطائ

منــازل المدنييــن فــي قريــة المســقاة  بمديريــة الرضمــة بمحافظــة إب، ممــا أدى إلــى تدميــر ثاثــة منــازل تدميــرًا 
كليــا علــى رؤوس ســاكنيها وإلحــاق الضــرر بأكثــر مــن عشــرة منــازل أخــرى، وقتــل )4( مدنييــن، كمــا  أصيــب )17( 

مدنيــا آخــرون بينهــم خمســة أطفــال. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/04قرية المسقاةجريح5طفلدعاء محمد الحجاجي1.

2015/05/04قرية المسقاةجريح5طفلجبر مصلح الحجاجي 2.

2015/05/04قرية المسقاةجريح7طفلبالل جبير مصلح الحجاجي3.

2015/05/04قرية المسقاةجريح3طفلمالك جبير مصلح الحجاجي4.

2015/05/04قرية المسقاةجريح4طفلمعتز محمد الحجاجي5.

2015/5/4م

استهداف قرية المسقاة – مديرية الرضمة – محافظة إب
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فــي صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 6\5\2015م اســتيقظ الســكان فــي منطقــة ذمــار علــى أصــوات غــارات الطائــرات 
الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا، التــي اســتهدفت عــدة مناطــق فــي المدنيــة حســب إفــادات الشــهود، بعــض 
الغــارات اســتهدفت منــازل فــي حــي )ذمــار القــرن( ممــا أدى إلــى تدميــر عــدد مــن منــازل المواطنييــن وتضــرر أخــرى. 
كمــا اســتهدف القصــف الشــارع الرئيســي العــام فــي المدينــة الواصــل بيــن مدينتــي )صنعاء-تعــز( أثنــاء مــرور الســيارات 
والمواطنيــن فيــه، وأســفر عــن ســقوط قتلــى مــن  المدنييــن بينهــم طفليــن، وكــذا إصابــة عــدد اخــر مــن المدنييــن. 

بينهــم خمســة أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/06ذمار القرنقتيل طفلريمان حسين عمر السديس 1.

2015/05/06ذمار القرنقتيل17طفلعمر مانع علي الضياني  2.

2015/05/06ذمار القرنجريح  سته اشهر طفلةنور اإليمان محمد سعد الحداء3.

2015/05/06ذمار القرنجريح  2طفلةرغد فرحان علي الحبيشي4.

2015/05/06ذمار القرنجريح  4طفلمراد محمد سعد الحداء 5.

2015/05/06ذمار القرنجريح  14طفلمحمد عبدالعطيم الشغدري 6.

2015/05/06ذمار القرنجريح  18طفلعبدالله محمد العراهي7.

2015/5/6م

استهداف منطقة ذمار القرن – مدينة ذمار
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فــي الســاعة الثالثــة قبــل فجــر يــوم اإلربعــاء قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وحلفائهــا باســتهداف مناطــق 
مدنيــة فــي مدينــة صعــدة فــي مركــز المحافظــة وقصفــت منــزل أحــد المواطنيــن المدنييــن يدعــى )عبداللــه اإلبــي( 
علــى رؤوس ســاكنيه، وهــو عبــارة عــن عمــارة مكونــة مــن ثاثــة أدوار يقــع بجــوار المركــز الثقافــي بمدينــة صعــدة 
-الــذي تعــرض بــدوره للقصــف الحقــا- وهــو مــا أدى إلــى تدميــر المنــزل ومقتــل جميــع مــن فيــه تحــت األنقــاض وهــم 

)36( مدنيــا بينهــم )جنيــن( و)23( طفــًا ، وإصابــة )5( آخريــن بجــروح مختلفــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيلشهرطفلامة الرحيم  يونس عبدالله اإلبي1.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل2طفلدعاء يونس 2.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل2طفليحي يونس عبدالله اإلبي3.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل3طفلابراهيم عبدالله علي اإلبي4.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل3طفلابراهيم محمد عبدالله االبي5.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل3طفليوسف عبدالله اإلبي6.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل4طفلاسماعيل عبدالله علي اإلبي7.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل4طفلبغداد محمد جمعة8.

2015/5/6م

استهداف منزل عبدالله اإلبي بمدينة صعدة - محافظة صعدة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل4طفلرهف محمد عبدالله اإلبي9.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل4طفلهاجر وليد عبدالله اإلبي10.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل6طفليعقوب محمد عبدالله اإلبي11.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل7طفلهند عبدالله االبي 12.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل8طفلايمان وليد عبدالله اإلبي13.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل13طفلخلود وليد عبدالله اإلبي14.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل13طفلرياض عبدالله علي اإلبي15.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل13طفلعلي عبدالله علي اإلبي16.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل13طفلياسمين عبدالله علي اإلبي17.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل14طفلسمر عبدالله على  محمد اإلبي18.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل14طفلماهر عبده عوباهي 19.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل15طفلاسحاق محمد عبدالله اإلبي20.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل15طفلزينب عادل العباهي21.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل15طفلمنى وليد عبدالله اإلبي22.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل16طفلاماني عبدالله على اإلبي23.

2015/05/06جوار المركز الثقافيقتيل17طفلدينا عادل العوباهي24.
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فــي تاريــخ 6 مايــو مــن العــام 2015م أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي  علــى اســتهداف منــزل 
المواطــن )محمــد يحيــى اللهبــي( الواقــع فــي منطقــة الضميــد المدنيــة والمأهولــة بالســكان المدنييــن بمديريــة ضحيــان 
فــي محافظــة صعــدة مــا أدى إلــى تدميــره علــى رؤوس ســاكنيه وأســفر عــن مقتــل جميــع أفــراد األســرة وهــم )8( 

أفــراد بينهــم  )7( أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/06الضميدقتيل  2طفلسارة محمد اللهبي1.

2015/05/06الضميدقتيل  5طفلفاطمة عبدالله  اللهبي2.

2015/05/06الضميدقتيل  6طفلعبدالله محمد اللهبي3.

2015/05/06الضميدقتيل  9طفلاحسن محمد اللهبي4.

2015/05/06الضميدقتيل  10طفلاحمد محمد اللهبي5.

2015/05/06الضميدقتيل  12طفليحي عبدالله اللهبي 6.

2015/05/06الضميدقتيل  14طفلسارة عبدالله اللهبي7.

2015/5/6م

استهداف منزل اللهبي بمنطقة الضميد – مديرية مجز – محافظة صعدة
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فــي الســاعة السادســة قبــل غــروب لشــمس يــوم الخميــس الموافــق 7\5\2015م شــنت الطائــرات الحربيــة التابعــة للملكــة 
الســعودية وحلفائهــا غــارات جويــة علــى إحــدى قــرى مديريــة بكيــل الميــر التابعــة لمحافظــة حجــة الحدوديــة مــع المملكــة، 
ــى إثرهــا  ــة مــن القــش والصفيــح تابعــة لمواطنيــن مدنييــن فقــراء، ليســقط عل واســتهدفت غاراتهــا منــازاًل بســيطة مكون
أفــراد أســرة بكاملهــا مكونــة مــن )13( فــردًا بينهــم ثمانيــة أطفــال وامرأتيــن، وقــد أســفر القصــف عــن تفحــم جثــث الضحايــا 
وتحويلهــا إلــى أشــاء متناثــرة، ولــم ينجــوا منهــم اال طفليــن احدهمــا توفــي فــي نفــس اليــوم فــي المستشــفى واالصغــر منــه 
ــم توثيقهمــا وهمــا فــي العــراء ال يجــدون  ــى،  وت ــد أصيبــا بحــروق مــن الدرجــة األول ــزة وق ــم تحويلــه إلــى العنايــة المرك ت
أدنــى مقومــات الحيــاة مــن رعايــة وعــاج وطعــام وشــراب بســبب حالتهــم االقتصاديــة المتدهــورة التــي أضــاف لهــا الحصــار 
الخانــق المفــروض ســعوديا علــى اليمــن المزيــد والمزيــد مــن المعانــاة، فقــد أدى إلــى انعــدام شــبه تــام لألدويــة الضروريــة 

والمســتلزمات اإلســعافية الطبيــة العاجلــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/07قرية سمنةقتيل2طفلمغنية محمد ناصر زقاد1.

2015/05/07قرية سمنةقتيل5طفلاميرة محمد ناصر زقاد2.

2015/05/07قرية سمنةقتيل6طفلسميرة محمد ناصر زقاد3.

2015/05/07قرية سمنةقتيل7طفلامين محمد ناصر زقاد4.

2015/05/07قرية سمنةقتيل8طفلسارية محمد ناصر زقاد5.

2015/05/07قرية سمنةقتيل11طفلغالب محمد ناصر زقاد6.

2015/05/07قرية سمنةقتيل14طفلمريم محمد ناصر زقاد7.

2015/05/07قرية سمنةقتيل10طفلناجي محمد ناصر زقاد8.

2015/5/7م

استهداف منزل زقاد – قرية السمنة – بكيل المير - محافظة حجة
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فــي الســاعة السادســة مــن صبــاح يــوم الســبت الموافــق 2015/5/9م شــن الطيــران الحربــي التابع للســعودية وتحالفها 
غــارة جويــة اســتهدفت مســجد وضريــح اإلمــام الهــادي فــي مدينــة صعــدة ممــا أدى إلــى تضــرر مســجد وضريــح اإلمــام 
الهــادي األثــري بأضــرار بالغــة وتدميــر المحــات التجاريــة فــي ســوق الحــراج ومقتــل )7( مدنييــن بينهــم طفــل وجــرح 

)20( آخريــن بينهــم )6( أطفــال جــوار جامــع اإلمــام الهــادي.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/09 مدينة صعدهقتيل18طفلأحمد حميد قباص1.

2015/05/09 مدينة صعدهجريح3طفلنبيل منصور البحري2.

2015/05/09 مدينة صعدهجريح10طفلمحمد أحمد حسن الشريف3.

2015/05/09 مدينة صعدهجريح12طفلمحمد سمير محمد المنظاحي4.

2015/05/09 مدينة صعدهجريح12طفلعابد محمد الشريف5.

2015/05/09 مدينة صعدهجريح15طفلنجم الدين توفيق ابوطالب6.

2015/05/09 مدينة صعدهجريح17طفلزيد علي المداني7.

2015/5/9م

استهداف جامع وضريح اإلمام الهادي – مدينة صعدة - محافظة صعدة
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 فــي الســاعة 5:00 مــن مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق 11\5\2015م قصفــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية 

وحلفائهــا )جبــل نقــم( الواقــع فــي مديريــة آزال بأمانــة العاصمــة بحجــة أنــه يحتــوي علــى مخــزن لألســلحة، مــع علــم 

تلــك الــدول أن الجبــل يقــع بالقــرب مــن آالف المنــازل والمبانــي المدنيــة، وأن تلــك المنطقــة مكتظــة بالمدنييــن، وقــد 

ــة جــدًا،   حــدث انفجــارات هائل
ُ
ــا ت ــل محرمــة دولي اســتخدمت الســعودية فــي قصفهــا لمنطقــة )نقــم( صواريــخ وقناب

وبعــد حوالــي نصــف ســاعة عــادت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا القصــف ولكنهــا فــي هــذه الغــارة 

عــاودت محملــة بقنابــل وصواريــخ ُصنعــت لتدميــر المــدن وقتــل األبريــاء مــن األطفــال والنســاء والمدنييــن، أحدثــت تلــك 

األســلحة التــي ال يعــرف كنههــا حتــى اآلن انفجــارًا ضخمــا هــز العاصمــة صنعــاء، حيــث شــاهد ســكان العاصمــة كتلــة مــن 

النــار والدخــان والغــازات انبعثــت مــع اإلنفجــار، وتصاعــدت تلــك الكتلــة إلــى مســتوى أعلــى مــن قمــة جبــل نقــم الــذي 

يصــل ارتفاعــه إلــى أكثــر مــن كيلــو متــر. وقــد تــم توثيــق لحظــة وقــوع هــذا اإلنفجــار بالصــور والفيديــو.  

وقــد اســفر هــذا االســتهداف عــن ســقوط 26 قتيــا مــن المواطنيــن المدنييــن بينهــم )7( أطفــال و)8( نســاء.  

وأصيــب مئــات المواطنيــن بجــروح متفاوتــة أغلــب اإلصابــات نتــج عنهــا بتــر أو اســتئصال أعضــاء حيويــة مــن الجســم 

وعاهــات مســتديمة، وقــد وثقنــا )214( بينهــم )39( طفــًا و)16(  امــرأة .

2015/5/11م

استهداف حي نقــــم - مديرية آزال - أمانة العاصمة
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 أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/5/11الريان نقمقتيل18طفــلحسين أحمد طاهر الوشلي1.

2015/5/11الريان نقمقتيل12طفلرأفت حمود البحري2.

2015/5/11الريان نقمقتيل11طفلعبدالله منصور أحمد ريبان3.

2015/5/11الريان نقمقتيل10طفلسلوى حمود البحري4.

2015/5/11الريان نقمقتيل4طفــلمحمد عبده محمد سيف سعيد 5.

2015/5/11مسيكقتيل 9طفلغديرعبدالغني البحري 6.

2015/5/11مسيكقتيل11 طفلعبدالعزير عبدالغني البحري 7.

2015/5/11 جريح  عشره اشهرطفلجوري يوسف احمد الشعيدي8.

2015/5/11نقمجريح  2طفلعز الدين خالد علي9.

2015/5/11مسيكجريح  3طفل محمد عصام10.

2015/5/11مسيكجريح  3طفلاياد منصور سالم قايد11.

2015/5/11نقمجريح  3طفلاياد منصور سلمان12.

2015/5/11نقمجريح  3طفلعبده يحي عليان13.

2015/5/11مسيكجريح  3طفلمعتصم محمود سيف14.

2015/5/11مسيكجريح  4طفل كرامة حمود البحري15.

2015/5/11نقمجريح  4طفل أحمد عبده علي الوصابي16.

2015/5/11نقمجريح  5طفلافنان محسن شامي17.

2015/5/11نقمجريح  7طفلمحمد خالد الشبامي18.

2015/5/11مسيكجريح  9طفلمحمد احمد االهدل19.

2015/5/11نقمجريح  12طفلامجد عادل علي الصباحي20.

2015/5/11شارع/45جريح  12طفلخوله سعد محمد الضوره21.

2015/5/11نقمجريح  13طفلاسامه علي المطري22.

2015/5/11نقمجريح  13طفلأسامه عبده محمد سيف23.
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تابـــع:  أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/5/11نقمجريح  13طفلهيثم محمد االسطي24.

2015/5/11نقمجريح  14طفلعبد الرحيم احمد القباطي25.

2015/5/11نقمجريح  14طفلعزام مبارك اللعجم26.

2015/5/11سعوانجريح  15طفلاميره سعد محمد27.

2015/5/11سعوانجريح  15طفلبالل سيد محمد عبده28.

2015/5/11نقمجريح  15طفلذكرى حسين علي الذاهبي29.

2015/5/11نقمجريح  16طفلاسامه فواز العنسي30.

2015/5/11نقمجريح  16طفلعبد الرحمن علي محسن  الضالعي31.

2015/5/11نقمجريح  16طفلعبد الغني احمد مهيوب32.

2015/5/11نقمجريح  16طفلغيدا ناجي حسين محي الدين33.

2015/5/11نقمجريح  16طفلنهى عبدالسالم المعيني34.

2015/5/11سيتي مرتجريح  16طفلوائل عبده سيف الشاطر35.

2015/5/11نقمجريح  17طفلادم علي المويد36.

2015/5/11نقمجريح  17طفلاسامه الغيياني37.

2015/5/11مسيكجريح  17طفلاسامه محمد الهمام38.

2015/5/11نقمجريح  17طفلعبد يحي عليان39.

2015/5/11نقمجريح  17طفلعلي علي ريبان40.

2015/5/11نقمجريح  17طفلمحمد جهاد الحمادي41.

2015/5/11نقمجريح  17طفلمحمد زياد الحمادي42.

2015/5/11نقمجريح  18طفلمحمد عبدالله الصعفاني43.

2015/5/11نقمجريح  18طفلسميرة عبدالغني اليتيم44.

2015/5/11نقمجريح  18طفلبالل سعد عبده الظهرة45.

2015/5/11نقمجريح  18طفلصهيب لعي محمد غدر46.
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مدينــة زبيــد التاريخيــة الشــهيرة تقــع علــى بعــد  100كــم إلــى الجنــوب مــن مركــز محافظــة الحديــدة، وهــي تتبعهــا اداريــا وتصنــف 
ضمــن االثــار والتــراث اإلنســاني العالمــي )لليونســكو(. وفــي الســاعة الرابعــة والنصــف مــن عصــر يــوم الثاثــاء بتاريــخ 2015/5/12م 
ســمع اهالــي مدينــة زبيــد دوي أربعــة انفجــارات شــديدة بعــد تحليــق منخفــض للطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا، 
وتحديــدًا مــن اتجــاه الطريــق العــام الــذي يمــر بمدينــه زبيــد ويربــط بيــن محافظتــي الحديــدة وتعــز، احــدى هــذه اإلنفجــارات كانــت 
ناتجــة عــن اســتهداف الطيــران لعمــارة المواطــن/ محمــد منصــور الوجيــه المكونــة مــن ثاثــة أدوار ســكنية، وقــد أدى القصــف إلــى 
تدميــره وتســويته بــاالرض علــى رؤوس العشــرات المدنييــن المتواجديــن فيــه مــن الســكان واصحــاب المحــات ونــزالء اإلســتراحة. 
اســتهدف القصــف ايضــا الســوق الشــعبي المجــاور للمبنــى وهــو عبــارة عــن هنجــر كبيــر مكتــظ بالمدنييــن، وكان يتواجــد بداخلــه 
قرابــة 500 شــخص بحســب شــهود مــن الناجيــن، ليســقط مباشــرة مئــات المدنييــن بيــن قتلــى وجرحــى إذ أن القصــف كان فــي ســاعة 
الــذروة لتجمــع الباعــة والمشــترين. وهــرع عــدد كبيــر مــن النــاس باتجــاه الســوق لمحاولــة اســعاف الضحايــا وانتشــالهم مــن تحــت 
الــركام، ولكنهــا لــم تكــن ســوى لحظــات حتــى عــاودت الطائــرات قصفهــا للســوق مجــددًا بغــارة ثالثــة مســتهدفة مــن فيــه مــن الضحايا 
والمســعفين ليســقط علــى إثرهــا المزيــد مــن الضحايــا بيــن قتلــى وجرحــى.  ولــم تمــر ســوى دقائــق وإذ بالطائــرات الحربيــة تشــن غــارة 
اخــرى علــى منطقــة ســكنية بالقــرب مــن المنطقــة تســمى »البيشــية« والتـــي تقــع خلــف الجامــع التاريخــي »جامــع البيشــة« وتبعــد عــن 
المبنــى والســوق الــذي اســتهدفته الطائــرات ســابقا بحوالــي 300 متــر فقــط، وهــذه المــرة اســتهدفت مزرعــة بداخلهــا عــدد مــن 

تــل جميــع أفــراد أســرته وهــم 
ُ
المنــازل الســكنية منهــا منــزل شــخص يدعــى/ عبــده ســالم عمــر دمــرت الطائــرات منزلــه بالكامــل، وق

3 أطفــال و5 نســاء. صــاروخ خامــس مــن إحــدى الطائــرات اســتهدف مبنــى مؤسســة الكهربــاء والتـــي تبعــد عــن الســوق الشــعبي الــذي 
اســتهدفته الطائــرات ســابقا بحوالــي 200 متــر , وكان أحــد الموظفيــن بالمؤسســة وُيدعــى ابراهيــم محمــد مقبولــي متواجــدًا حينهــا 
أمــام البوابــة فــكان ضحيــة لهــذا الصــاروخ الــذي اســتهدفه مباشــرة وشــق جســده إلــى قســمين رغــم أنــه لــم ينفجــر.  لتصبــح الحصيلــة 

النهائيــة للضحايــا جــراء اســتهداف مدينــة زبيــد ســقوط )48( قتيــًا بينهــم )6( أطفــال و )94( جريحــا بينهــم )13( طفــًا.

2015/5/12م

استهداف مدينة زبيد التاريخية - مديرية زبيد - محافظة الحديدة
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 أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/12سوق شاجعقتيل8طفلةهيفاء عبده سالم القرشي1.

2015/05/12سوق شاجعقتيل3طفلعبد الله عبد العزيز سالم قرشي2.

2015/05/12سوق شاجعقتيل5طفلمحمد عبد العزيز سالم قرشي3.

2015/05/12سوق شاجعقتيل15طفلعبد اللطيف يحيى محمد قرشي4.

2015/05/12سوق شاجعقتيل13 طفلايمن حسن محمد رامي5.

2015/05/12سوق شاجعقتيل طفلجثة طفل مجهول6.

2015/05/12سوق شاجعجريح  8طفلهشام احمد عبده بازي7.

2015/05/12سوق شاجعجريح  8طفلاحمد عبد الله هالل8.

2015/05/12سوق شاجعجريح  8طفلاشرف علي الوجيه9.
2015/05/12سوق شاجعجريح  9طفلمرتضى فارس حدادي10.
2015/05/12سوق شاجعجريح  10طفلمحمد عبد الهادي مطه11.
2015/05/12سوق شاجعجريح  12طفلزياد ربيع معافا جالجل12.
2015/05/12سوق شاجعجريح  13طفلعبد الله احمد عبدي13.
2015/05/12سوق شاجعجريح  14طفلبسام محمد عبدالله ردحان14.
2015/05/12سوق شاجعجريح  15طفلنسيم محمد طلحه15.
2015/05/12سوق شاجعجريح  15طفلقاسم أحمد قاسم محوت16.
2015/05/12سوق شاجعجريح  15طفلمراد طاهر الشرعبي17.
2015/05/12سوق شاجعجريح  18طفلهشام سعيد أحمد18.
2015/05/12سوق شاجعجريح   طفلعرفات احمد كليب19.
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فــي الســاعة الثامنــة صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 2015/5/21م قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا 
بشــن عــدة غــارات علــى مدينــة صعــدة مــن بينهــا غارتيــن اســتهدفت منطقــة المطــروح ممــا أدى إلــى تدميــر عــدد 
مــن منــازل المهمشــين ومقتــل )12( بينهــم طفليــن و)4( نســاء وجــرح )20( آخريــن بينهــم )7( أطفــال و)5( نســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/21المطروح - المهمشين قتيل4طفلسلماء سالم حمود 1.

2015/05/21المطروح - المهمشين قتيل7طفلمراد سالم حمود 2.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 4طفلاروى عبده صالح حمود 3.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 11طفلذكريات عبده علي 4.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 16طفلصباح سالم حمود 5.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 13طفلمحمد عبده ناجي علي 6.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 7طفلمروة عبده ناجي 7.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 3طفلنايل سالم حمود 8.

2015/05/21المطروح - المهمشين جريح 12طفلنصر صالح زين 9.

2015/5/21م

استهداف المهمشين في منطقة المطروح  - مدينة صعدة - محافظة صعدة
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مابيــن الســاعة الرابعــة إلــى السادســة مســاء يــوم األحــد الموافــق 21 /2015/5 م اســتهدف الطيــران الحربــي منــازل 
ــي لمدينــة ذمــار )حــارة رومــا القديمــة(, كمــا اســتهدفت  ــة  فــي الجنــوب الغرب مدنييــن فــي منطقــة ســكنية مأهول
بالقصــف منشــآت وأعيــان مدنيــة ســياحية وتاريخيــة فــي منطقــة هــران شــمال المدينــة هــي )اســتراحة هران الســياحية 

– مركــز الرصــد الزلزالــي – المتحــف والجامعــة – المعهــد المهنــي بمدينــة ذمــار( بعــدة غــارات. 
)حــي رومــا القديمــة( جنــوب غــرب مدينــة ذمــار اســتهدف القصــف هــذا الحــي الســكني المكتــظ بالمدنييــن ونتــج عنــه 
ســقوط )11( قتيــل هــم عبــارة عــن خمســة أطفــال وثــاث نســاء ورجــل، وأصيــب مــا ال يقــل عــن )12( مدنيــا بينهــم 
بيــدت بالكامــل تدعــى أســرة الفاطمــي, كمــا تضــررت العديــد مــن 

ُ
ــا أســرة أ ــع نســاء، ومــن ضمــن الضحاي ــة وأرب طفل

المنــازل فــي الحــي فــي منطقــة جبــل هــران الســياحي، جــراء اســتهداف القصــف منــازل المواطنيــن وهــو مــا أســفر عــن 
مقتــل )11( مدنيــا  وجــرح ســبعة آخريــن. فــي منطقــة هــران أيضــا قصفــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا 
اســتراحة هــران الســياحية مبنــى مركــز الرصــد الزلزالــي الوحيــد فــي اليمــن، وهــو مبنــى جديــد ويحتــوي علــى أحــدث 
أجهــزة الرصــد الزلزالــي، ووجــوده يعتبــر ضــرورة ملحــة للمناطــق الجبليــة ذات النشــاط الزلزالــي فــي وســط اليمــن، وقــد 
تــم تدميــره كليــا وهــو مــا قــد يتســبب فــي وقــوع كارثــة إنســانية لعــدم التمكــن مــن رصــد الــزالزل وتنبيــه الســكان قبــل 
حدوثهــا، كمــا دمــر القصــف فندقــا ومنتزهــا ســياحيا فــي جبــل هــران وأوقــع عــددًا مــن النــزالء المدنييــن بيــن قتلــى 
وجرحــى، كمــا قصــف ســاح الجــو الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا حديقــة هــران التــي كان بهــا العديــد مــن الزائريــن 

الذيــن ذعــروا بســبب القصــف. 
وقــد نتــج عــن هــذا األســتهداف مقتــل مــا ال يقــل عــن )20( مدنيــا بينهــم أســرة بكاملهــا مكونــة مــن تســعة أفــراد 

وجــرح مــا ال يقــل عــن )20( مدنيــا.

2015/5/21م

استهداف مركز الرصد الزلزالي - مدينة ذمار – محافظة ذمار
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/21حارة روماقتيل3طفلةتسبيح محمد علي الفاطمي 1.

2015/05/21حارة روماقتيل7طفلةروافد محمد علي الفاطمي 2.

2015/05/21حارة روماقتيل9طفلةريماس محمد علي بن علي الفاطمي3.

2015/05/21حارة روماقتيل10طفلةباريس حمود علي الغالمي 4.

2015/05/21حارة روماقتيل10طفلصالح الرداعي 5.

2015/05/21حارة روماجريح  16طفلةعوالي محمد علي الفاطمي6.
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يــوم الثاثــاء بتاريــخ 2015/5/26م عنــد الســاعة  5:00 صباحــا قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا 
بالهجــوم علــى قريــة ريفيــة تســمى دار النصــر تابعــة لمديريــة صبــر المــوادم  وقصــف منــازل المواطنيــن ليدمروهــا 
ــى جــرح  ــة إل ــج اال رب األســرة  باإلضاف ــم ين ــن ول ــال وامرأتي ــن 6 أطف ــة م ــت أســرة مكون ــى رؤس ســاكنيها فقتل عل
)15( آخريــن معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، وتــم تدميــر مســجد القريــة، فيمــا تضــررت منــازل بســبب القصــف, 

رب األســرة الــذي فقــد جميــع أســرته.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/05/26دار النصرقتيل3طفلةسارة خالد حمود الغيلي 1.

2015/05/26دار النصرقتيل10طفلة رغد ضيف الله عبده احمد 2.

2015/05/26دار النصرقتيل12طفلة خلود خالد حمود الغيلي 3.

2015/05/26دار النصرقتيل1طفلمحمد خالد حمود الغيلي 4.

2015/05/26دار النصرقتيل8طفلجميل ضيف الله عبده احمد 5.

2015/05/26دار النصرقتيل11طفل محسن عبده محسن 6.

2015/5/26م

استهداف قرية دار النصر – صبر الموادم – محافظة تعز
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فــي الســاعة 9:30  صبــاح  يــوم األربعــاء بتاريــخ 27/ مايــو/ 2015م  قصــف الطيــران الحربــي التابــع 

للســعودية وتحالفهــا ســوقا شــعبيا ومســجدًا وســيارة تنقــل نازحيــن فــي مفــرق القُبّيطــة مديريــة الراهــدة 

الواقعــة باتجــاه جنــوب محافظــة تعــز، وتبعــد عنهــا قرابــة )60( كــم تقريبــا وأســفر القصــف عــن 

ســقوط )20( قتيــًا بينهــم )5( أطفــال كمــا أصيــب )15( مدنيــا, وتدمــرت المحــات التجاريــة ومنــازل 

المواطنيــن ومســجد المنطقــة .

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

جريح   طفلةلمياء سعيد1.
مفرق 

القبيطة
2015/05/27

قتيل طفلمحمد نجيب محمد علي 2.
مفرق 

القبيطة
2015/05/27

2015/5/27م

استهداف سوق مفرق القبيطة – مديرية الراهدة – محافظة تعز
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فــي الســاعة الخامســة والنصــف مســاًء مــن يــوم الثاثــاء 2015/6/2م  أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 
الســعودي باســتهداف قريــة ســكنية تســمى )قــاع العــرة( والتابعــة لمديريــة همــدان – محافظــة صنعــاء. 

القصــف أســفر عــن تدميــر منزليــن أحدهمــا مكــون مــن شــقتين تســكن فيــه أســرتين األولــى منــزل علــي القبلــي الــذي 
ُدمــر تدميــرًا كليــا وســوي بــاألرض كان بداخلــه نــور علــي الغيلــي وصديقتيهــا الاتــي حضرتــا لزيارتهــا وأخيهــا الطفــل 
ــي الذيــن لقــوا حتفهــم جميعــا. القصــف أيضــا دمــر المنــزل اآلخــر المكــون مــن شــقتين تعــود ملكيتــه  شــهاب القبل
ــي القريــة يدعــى )هــال محمــد ناصــر(، إحــدى الشــقتين تســكن فيهــا عائلــة حســين محمــد قائــد  لشــخص مــن أهال
دمــرت بالكامــل علــى رؤوس العائلــة المكونــة مــن ســتة أشــخاص أطفــال ونســاء، قتــل منهــم أربعــة أطفــال وأصيبــت 
امرأتيــن، كمــا دمــر القصــف الشــقة الثانيــة التــي يســكنها زيــد العمــاد تدميــر جزئــي فــوق ســاكنيها وأصيــب فيهــا رب 
األســرة زيــد العمــاد مــع ثــاث نســاء وطفلــة. الحصيلــة النهائيــة لهــذا االســتهداف ســقوط ثمانيــة قتلــى بينهــم خمســة 

أطفــال وجــرح )7( آخريــن بينهــم طفــل.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/02قرية العرةقتيل9طفلةردينة حسين محمد العتمي1.

2015/06/02قرية العرةقتيل11طفلةأميرة حسين محمد العتمي2.

2015/06/02قرية العرةقتيل4طفلشهاب علي أحمد القبلي3.

2015/06/02قرية العرةقتيل5طفلقايد حسين محمد العتمي4.

2015/06/02قرية العرةقتيل7طفلأديب حسين محمد العتمي5.

2015/06/02قرية العرةجريح  4طفلةفردوس حسن العماد6.

2015/6/2م

استهداف منزل القبلي بقاع العرة – مديرية همدان - محافظة صنعاء
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قبــل حلــول ظــام ليــل األربعــاء الموافــق 2015/6/3م علــى قريــة آل العــرم المكونــة مــن )9( منــازل وتســكنها إثنــى عشــر أســرة مــن 
آل شــريف وهــي جــزء مــن قريــة رمــادان المكونــة مــن )70( منــزل تســكنها )60( أســرة عددهــم يقــارب )490( شــخص والقريــة 
تقــع فــي وادي صبــر التابعــة لعزلــة بنــي معــاذ مديريــة ســحار بمحافظــة صعــدة، قامــت األمهــات بإدخــال أطفالهــن إلــى منازلهــم، 
وأثنــاء مــا كانــت األمهــات يقمــن بمنــاداة أطفالهــن الذيــن كانــوا يلعبــون أمــام منازلهــم ليدخلــوا منازلهــم، وإذا بطائــرات الســعودية 
وتحالفهــا تحلــق علــى مســتوى منخفــض فــوق هــذه القريــة، فأســرعت األمهــات إلدخــال أطفالهــن إلــى المنــازل فــي حالــة مــن الخــوف 
والفــزع، لــم تمــر ســوى اجــزاء مــن الدقيقــة بعــد وصولهــم منازلهــم حتــى أطلقــت إحــدى الطائــرات أحــد صواريخهــا المحمــل بقنابــل 
ــي ســقطت فــي ســطح أحــد تلــك المنــازل المبنيــة مــن الطيــن، والمتاصقــة مــع بعضهــا، أربعــة منــازل أنهــارت فــورًا  المــوت، والتـ
علــى رؤوس األطفــال والنســاء المفزوعيــن بداخلهــا ، دخــان وغبــار وبقايــا اشــاء أطفــال ونســاء وشــظايا القنابــل تطايــرت فــي الهــواء 
عــر مــن 

ُ
مــع غبــار انهيــار االربعــة المنــازل التـــي حولهــا الصــاروخ إلــى ركام متطايــر. المنــازل الخمســة االخــرى مــا تبقــى مــن القريــة ذ

بداخلهــا مــن األطفــال والنســاء مــن صــوت الصــاروخ الــذي دمــر منــازل اقاربهــم وجيرانهــم ، ولــم تمــِض ســوى دقائــق حتــى حضــرت 
لحقهــم بســابقيهم. ســمع بقيــة اهالــي قريــة رمــادان - والتـــي تبعــد منازلهــم عــن المنــازل 

ُ
طائــرة اخــرى اســتهدفت كل ســاكنيها وت

المســتهدفة اقــل مــن كيلومتــر واحــد - أصــوات اإلنفجــارات فهــرع بعــض رجالهــا لإلنقــاذ ومــا ان حطــت اقدامهــم علــى ركام منــازل 
القريــة المدمــرة حتــى باغتتهــم طائــرات التحالــف بغــارة اخــرى فســقط اربعــة منهــم قتلــى علــى الفــور وهــرب البقيــة  ممــن حــاول 
اإلنقــاذ وعلــى بعــد مئــات االمتــار وقفــوا عاجزيــن أمــام بشــاعة تكــرار القصــف ليشــاهدوا غــارة طائــرة اخــرى علــى ركام القريــة واشــاء 
األطفــال والنســاء لتقطــع أي أمــل فــي فــرص النجــاة لســكان القريــة .  )36( طفــًا مــن إجمالــي )53( مدنيــا ماتــوا تحــت األنقــاض 
ــي )9( منــازل مــن القريــة  ــى أشــاء متناثــرة، كمــا دمــرت حوال ــت تلــك القنابــل المليئــة بالحقــد واإلجــرام أجســادهم البريئــة إل وأحال

وأصبحــت أثــرًا بعــد عيــن.
لــم ينــج مــن القصــف ســوى )6( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال وامــرأة مــن ســكان القريــة والذيــن أصيبــوا بجــراح بالغــة، مأســاة حقيقيــة 

تفــوق حــد الوصــف وجريمــة إبــادة جماعيــة أغلــب ضحاياهــاا أطفــال«.

2015/6/3م

استهداف األطفال في قرية آل العرم –  مديرية سحار - محافظة صعدة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/03وادي رمادانقتيل1طفلةاسية يحي حزمان1.

2015/06/03وادي رمادانقتيل1طفلةزينب جرمان صالح شريف 2.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلةبتول صالح نصرالله 3.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلةزينب صالح بصر الله4.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلةفاطمة عادل حفظ الله5.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلةمريم جمعان نصرالله 6.

2015/06/03وادي رمادانقتيل3طفلةخديجة صالح حزمان 7.

2015/06/03وادي رمادانقتيل3طفلةعليا حمود حسين شريف 8.

2015/06/03وادي رمادانقتيل4طفلةاماني جمعان بصر الله9.

2015/06/03وادي رمادانقتيل4طفلةبتول مجاهد عبدالله شريف 10.

2015/06/03وادي رمادانقتيل4طفلةخبتة صالح بصر الله 11.

2015/06/03وادي رمادانقتيل6طفلةزينب سلطان جالي12.

2015/06/03وادي رمادانقتيل6طفلةعائشة مجاهد عبدالله شريف13.

2015/06/03وادي رمادانقتيل6طفلةفاطمة عابد بصر الله 14.

2015/06/03وادي رمادانقتيل7طفلةرجاء صالح بصر الله 15.

2015/06/03وادي رمادانقتيل9طفلةنجالء صالح بصر الله 16.

2015/06/03وادي رمادانقتيل9طفلةفضيلة عادل حفظ الله17.

2015/06/03وادي رمادانقتيل11طفلةذكرى جمعان نصرالله18.

2015/06/03وادي رمادانقتيل13طفلةايمان جمعان بصرالله 19.

2015/06/03وادي رمادانقتيل1طفلطه صادق حمود20.

2015/06/03وادي رمادانقتيل1.5طفلقاسم صالح حزمان 21.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلجارالله عابد نصرالله 22.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلحميد مجاهد عبدالله شريف23.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلطه صالح نصرالله 24.

2015/06/03وادي رمادانقتيل2طفلمالك صادق حمود25.

2015/06/03وادي رمادانقتيل4طفلمالك صادق حمود شريف26.

2015/06/03وادي رمادانقتيل5طفلمحمد عادل حفظ الله 27.

2015/06/03وادي رمادانقتيل6طفلبسام خليل خميس  طالع28.

2015/06/03وادي رمادانقتيل6طفلبشار صادق حمود شريف29.

2015/06/03وادي رمادانقتيل7طفلمحمدجمعان بصر الله30.

2015/06/03وادي رمادانقتيل8طفلاحمد صالح نصرالله31.

2015/06/03وادي رمادانقتيل8طفلمحمد مجاهد عبدالله شريف 32.

2015/06/03وادي رمادانقتيل9طفلمعاذ غالب ضيف الله 33.

2015/06/03وادي رمادانقتيل11طفلحسين صالح نصرالله 34.

2015/06/03وادي رمادانقتيل11طفلعبدالشفيق صادق حمود 35.

2015/06/03وادي رمادانقتيل13طفلعلى صالح بصرالله شريف36.

2015/06/03وادي رمادانجريح  2طفلحسن صالح علي 37.

2015/06/03وادي رمادانجريح  4طفلنذير صالح علي38.

2015/06/03وادي رمادانجريح  13طفلعبدالله عابد بصر الله جار الله39.
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عنــد الســاعة الثانيــة ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 2015/6/4م قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا 
ــى تضــرر )21( منــزال بمديريــة مجــز  ــازل ســكنية بمنطقــة المغســل ممــا أدى إل بشــن عــدة غــارات اســتهدفت من

وقتــل )12( مدنيــا بينهــم )4( أطفــال  وأمراتيــن مــن آل الشــيبة وســقوط )15( جريــح بينهــم )5( أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/04المغسلقتيل8طفلبدر السحاري 1.

2015/06/04المغسلقتيل5طفلعادل علي حسن 2.

2015/06/04المغسلقتيل5طفلمحمد عبد الله قاسم 3.

2015/06/04المغسلقتيل12طفليسرى عبد الله 4.

2015/06/04المغسلجريح 4طفلحمزة علي حسن 5.

2015/06/04المغسلجريح 10طفلعبد الكريم حسين 6.

2015/06/04المغسلجريح 4طفلمجهول الهوية7.

2015/06/04المغسلجريح 11طفلمجهول الهوية8.

2015/06/04المغسلجريح 7طفلمجهول الهوية9.

2015/6/4م

استهداف منازل سكنية بمنطقة المغسل – مديرية مجز - محافظة صعدة
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فــي ظهيــرة يــوم الســبت مــا بيــن الســاعة 12:15 و2 مســاًء  بتاريــخ : 2015/6/6م. قامــت مروحيــات األباتشــي 
التابعــة للســعودية وتحالفهــا بالهجــوم والقصــف الصاروخــي المتعمــد علــى مخيــم حيــران للنازحيــن مــن مديريــة 
حــرض الحدوديــة مــع الســعودية والــذي يقيــم فيــه أكثــر مــن مائتــي عائلــة نزحــوا مــن ديارهــم هربــا مــن المــوت الــذي 
ياحقهــم بالقصــف اليومــي المدفعــي والصاروخــي والطيــران الحربــي الســعودي الــذي دمــر بيوتهــم وقراهــم بشــكل 
كلــي. مروحيــات األباتشــي كمــا ذكــر الناجــون ألكثــر مــن ســاعتين تذهــب وتعــود إلــى المــكان وتســتهدف وتاحــق كل 
مــن يحــاول الفــرار مــن ســكان المخيــم, حتــى أنهــا اســتهدفت الحيوانــات، وفــي األخيــر ألقــت مروحيــات األباتشــي أكثــر 
مــن عشــرين قنبلــة عنقوديــة، وهــي مــن القنابــل المحرمــة دوليــا. إضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت مروحيــات األباتشــي بإلقــاء 

صواريــخ ) Inch Rocke 2.75/70-HYDRA( ومنهــا ثاثــة لــم تنفجــر.
وقــد نتــج عــن القصــف ســقوط مــا ال يقــل عــن )5( قتلــى  وجــرح أكثــر مــن )37( شــخصا جميعهــم مدنيــون عــزل 

غــذي المخيــم.
ُ
ومعظــم هــؤالء الضحايــا مــن النســاء واألطفــال، كمــا ُدمــرت ماكينــة المــاء الوحيــدة التــي ت

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/06مخيم حيرانجريح  6طفلةهند أحمد أحمد خميس1.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  10طفلةصفاء علي محمد مكين جلحوف2.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  12طفلةفاطمة علي محمد مكين جلحوف3.

2015/6/6م

استهداف مخيم حيران للنازحين – مديرية حرض – محافظة حجة
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تابع:  أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/06مخيم حيرانجريح  14طفلةصالحة علي محمد مكين جلحوف4.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  10طفلةرحمة عبيد هادي عيسى جلحوف5.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  10طفلةرباب علي محمد مكين جلحوف6.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  16طفلةعائشة عبدالله أحمد جلحوف7.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  12طفلةنورة إبراهيم محمد جلحوف8.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  15طفلةجمعة علي محمد مكين جلحوف9.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  16طفلةجبرة إبراهيم محمد جلحوف10.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  17طفلةعائشة عبدالله أحمد 11.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  10طفلخليل حسين أحمد خميس12.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  11طفلنبيل حسين أحمد خميس13.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  16طفلعيسى مكين محمد جلحوف14.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  10طفلمحمود يحيى حسين رداع15.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  16طفلفؤاد مكين محمد جلحوف16.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  12طفلصالح علي محمد مكين 17.

2015/06/06مخيم حيرانجريح  12طفلمحمد مكين جلحوف18.
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ــي للســعودية وتحالفهــا بشــن عــدة غــارات اســتهدفت  فــي يــوم األحــد الموافــق 2015/6/8م قــام الطيــران الحرب
منــازل المدنييــن فــي منطقتــي آل مــزروع وصبــر بمديريــة ســحار ممــا أدى إلــى قتــل العديــد مــن المدنييــن بينهــم )7( 

أطفــال، باإلضافــة إلــى تدميــر وتضــرر العديــد مــن منــازل المدنييــن.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/08ال مزروعقتيل2طفلاحترام عبدالله صالح قاسم1.

2015/06/08ال مزروعقتيل5طفلهالل عبدالله صالح قاسم2.

2015/06/08صبرقتيل2طفلذكرى احمد حلحل 3.

2015/06/08صبرقتيل6طفلروان عمار أحمد حلحل4.

2015/06/08صبرقتيل1.5طفلصقر احمد حلحل 5.

2015/06/08صبرقتيل1طفلعبداللطيف أحمد حلحل6.

2015/06/08صبرقتيل1طفلفاطمه عمار أحمد حلحل7.

2015/6/8م

استهداف منازل سكنية بمنطقتي آل مزروع وصبر – مديرية سحار - محافظة 
صعدة
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فــي الســاعة الثانيــة عشــر ظهــر يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/6/9م قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفها 

بشــن عــدة غــارات مســتهدفا محطــة تعبئــة غــاز للمواطــن صالــح العبيــدي ومدرســة ثانويــة جوارهــا فــي ســوق الهيــج 

بمديريــة مســتبأ أدت إلــى مقتــل )4( مدنييــن وجــرح )6( آخريــن بينهــم )3( أطفــال ونتيجــة للحرائــق الكثيفــة لــم 

يتمكــن المنقــذون مــن الوصــول إلــى بقيــة الضحايــا.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

نوع العمرالنوعاالســـــــــمم
مكان 
الواقعة

تاريخ الواقعة

جريح10طفلحسين محمد يحي1.
سوق 
الهيج

2015/06/09

جريح13طفلعبده محمد مرزوقي2.
سوق 
الهيج

2015/06/09

جريح8طفلعلي محمد مرزوقي3.
سوق 
الهيج

2015/06/09

2015/6/9م

استهداف محطة العبيدي – مديرية مستبأ – محافظة حجة
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فــي ســاعات متأخــرة مــن يــوم الخميــس الموافــق 2015/6/12م شــن الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا 
غارتيــن جويتيــن علــى منــزل احــد المدنييــن فــي قريــة )الرفحــي (  بمديريــة منبــه ممــا أدى إلــى قتــل )4( مدنييــن 

بينهــم )3( أطفــال وجــرح )7( آخــرون بينهــم )3( أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/12الرفحىقتيل1طفلخديجة يحيى احمد1.

2015/06/12الرفحىقتيل9طفلفتحي احمد علي2.

2015/06/12الرفحىقتيل15طفلسباء يحيى احمد سليمان3.

2015/06/12الرفحىجريح13طفلخلود احمد علي احمد4.

2015/06/12الرفحىجريح8طفلسماح يحيى احمد سليمان5.

2015/06/12الرفحىجريح4طفلفريدة يحيى احمد سليمان6.

2015/6/12م

استهداف منزل مدني بقرية الرفحي - مديرية منبه - محافظة صعدة
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فــي ســاعات متفرقــة مــن يــوم الخميــس الموافــق 2015/6/12م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية 

وتحالفهــا بشــن عــدة غــارات اســتهدفت ســوق يســنم الشــعبي ممــا أدى إلــى قتــل )12( مدنيــا بينهــم )3( أطفــال 

ــا بينهــم طفــل. ــة أكثــر مــن )15( مدني وإصاب

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
مكان 
الواقعة

تاريخ الواقعة

2015/06/12سوق يسنم قتيلطفلصالح يحيى حسين حسن1.

2015/06/12سوق يسنم قتيل10طفلأنور سليم عبد الله األنسي 2.

2015/06/12سوق يسنم قتيل11طفلخليل مسعد عبد الله األنسي 3.

2015/06/12سوق يسنم جريح 14طفلذكرى عبد الله يحيى األنسي 4.

2015/6/12م

استهداف سوق يسنم الشعبي - مديرية باقم – محافظة صعدة
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فــي يــوم الخميــس الموافــق 2015/6/12م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا بشــن عــدة غــارات 
اســتهدفت منــازل مدنييــن فــي قريــة ولــد عيــاش بمنطقــة النعاوشــة بمديريــة حيــدان ممــا أدى إلــى قتــل )6( مدنييــن 

بينهــم امــرأة و)4( أطفــال. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/12ولد عياش ـ النعاشوةقتيل3طفلبكري محمد عبدالله صالح1.

2015/06/12ولد عياش ـ النعاشوةقتيل4طفلحميد يحيى علي 2.

2015/06/12ولد عياش ـ النعاشوةقتيل2طفلسليم يحيى علي3.

2015/06/12ولد عياش ـ النعاشوةقتيل6طفلنظيرة يحيى علي4.

2015/6/12م

استهداف منازل مدنية في منطقة النعاوشة - مديرية حيدان - محافظة صعدة
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استهداف منزل األكوع ومنزل العامري – مديرية السبعين - أمانة العاصمة 

أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى إســتهداف المنطقــة بغارتيــن جويتيــن حيــث اســتهدفت الغــارة 

ــى بيــت األكــوع قتــل فيهــا محمــد األكــوع وزوجــة ابنــه وطفــل مــن أبنــاء أخيــه وأصيــب 6 أفــراد مــن أســرته. الصــاروخ  األول

الثانــي اســتهدف الــدور الثالــث مــن منــزل عبداللــه مهيــوب، الصــاروخ الثالــث اســتهدف منــزل محمــد العامــري الــذي يســكن 

فيــه 30 فــردًا مــن أســرته دمــره الصــاروخ فــوق رؤوســهم، قتــل منهــم رب األســرة محمــد العامــري وطفليــن مــن ابنائــه وأبــن 

اخيــه وامرأتيــن، بلــغ عــدد القتلــى مــن األســرتين والمنــازل المجــاورة لهــم 10 قتلــى بينهــم 4 أطفــال و2 رجــال و5 إنــاث، 

كمــا أصيــب 42 مدنيــا مــن ســكان الحــي بينهــم 13 طفــًا و12 امــرأة و20 رجــًا، باإلضافــة إلــى تدميــر منازلهــم وإتــاف 

ممتلكاتهــم وتضــرر عــدد مــن المنــازل المجــاورة لهــم فــي الحــي والــذي ال يوجــد فيــه مــا يمكــن أن يمثــل هدفــا عســكريا.

2015/6/13م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلقتيل8مالك حارث األكوع1

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلقتيل11أياد محمد العامري2

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلقتيل11أحمد ياسين العامري3

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلقتيل18ريم حارث أحمد األكوع4
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح3هالة حارث األكوع5

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح3أصيل علي علي العايض6

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح7غدير حارث األكوع7

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح11زياد محمد العامري8

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح12رقية حارث األكوع9

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح13أسامة عبدالقادر الخياط10

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح14بلة ياسين العامري11

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح15فاطمة حارث األكوع12

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح15إبراهيم عبدالقادر الخياط13

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح15أحمد عبدالملك الشميري14

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح18نوره محمد علي العامري15

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح10مالك حارث األكوع16

2015/6/13ممديرية السبعين - أمانة العاصمةطفلجريح3ثمين األكوع17
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عنــد الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم الجمعــة 2015/6/26م شــنت المقاتــات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفها 
ــى إدارة  ــة المحابشــة مســتهدفة حصــن الشــرف التاريخــي ومســجد ومدرســة ومبن ــى مدين ــة عل خمــس غــارات جوي
الشــرطة ومنــازل المدنييــن مــا أدى إلــى تدميرهمــا تدميــرًا كليــا وتدميــر )7( منــازل مدنيــة ومزرعتيــن وســقوط )4( 
مدنييــن قتلــى بينهــم طفــل وامــرأة وإصابــة )14( آخريــن بينهــم )6( أطفــال و)5( نســاء كمــا تســبب القصــف الجــوي 

فــي نــزوح عشــرات األســر المدنيــة إلــى أماكــن بعيــده للنجــاة بأرواحهــم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/06/26حصن الشرفقتيل4طفلأسامة زيد المحبشي1.

2015/06/26حصن الشرفجريح  12طفلةنسيم أحمد محمد المحبشي2.

2015/06/26حصن الشرفجريح  17طفلةبشرى عبدالرحمن الهادي3.

2015/06/26حصن الشرفجريح  9طفلعبدالملك شرف أحمد المحبشي4.

2015/06/26حصن الشرفجريح  7طفلمحمد هياف لطف الله هبة5.

2015/06/26حصن الشرفجريح  3طفلأحمد هياف لطف الله هبة6.

2015/06/26حصن الشرفجريح  7طفلعلي حسين المحطوري7.

2015/6/26م

استهداف مدينة المحابشة األثرية – مديرية المحابشة - محافظة حجة
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فــي يــوم الخميــس الموافــق 2015/7/2م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا بشــن عــدة غــارات 

اســتهدفت منــازل المدنييــن فــي منطقــة الطلــح، ممــا أدى إلــى تدميــر منــزل فــوق رؤوس ســاكنيه، وقتــل )5( مدنييــن 

بينهــم أربعــة أطفــال، وجــرح )6( آخريــن.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/02الطلحقتيل8طفلاحمد عبدالخالق حمدان الطلحي 1.

2015/07/02الطلح قتيل17طفلاحسن حسن احسن صوان 2.

2015/07/02الطلح قتيل12طفلاحمد عبد الخالق حامد الدشال 3.

2015/07/02الطلح قتيل12طفلصالح حميد صالح الزراع 4.

2015/7/2م

استهداف منازل مدنية في منطقة الطلح – مديرية سحار -  محافظة صعدة
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فــي حوالــي الســاعة الواحــدة بعــد ظهيــرة يــوم األحــد 2015/7/5م  الموافــق 18 رمضــان 1437هـــ قصــف الطيــران 
الحربــي للتحالــف الســعودي بغارتيــن تفصــل بينهــا دقائــق علــى حــي الخيــر المأهــول بالســكان المدنييــن األبريــاء، الغــارة 
األولــى أصابــت منزلــي فيصــل الطشــي وخالــد العندولــي المتاصقــان مــع بعضهمــا ويفصــل بينهــم ســور بنــاء، ثــم عــاود 
عقبهــا غــاره ثانيــة أصابــت منــزل العندولــي )فيــا( ومنــازل مدنيــة مجــاورة، ممــا أدى إلــى  مقتــل مدنيــا . وإصابــة مــا 
ال يقــل عــن )10( مدنييــن معظمهــم إصابتهــم خطيــرة بينهــم )4( أطفــال. و)2( نســاء. وتدميــر وتضــرر عشــرات 
المنــازل والســيارات والمنشــآت المدنيــة األخــرى بينهــا تدميــر )5( منــازل تدميــرًا كليــا. وتضــرر )10( منــازل. وتضــرر 

)3( ســيارات مدنيــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/7/5حي الخيرقتيل8طفلأحمد علي العرمزة1.

2015/7/5حي الخيرجريحة6طفلةخلود فيصل عبدالرحمن الطشي2.

2015/7/5حي الخيرجريح2طفلفؤاد فيصل عبدالرحمن الطشي3.

2015/7/5حي الخيرجريح4طفلمحمد فيصل عبدالرحمن الطشي4.

2015/7/5حي الخيرجريح10طفلخالد فيصل عبدالرحمن الطشي5.

2015/7/5حي الخيرجريح7طفلعبدالكريم علي العرمزة6.

2015/7/5م

استهداف منزل الطشي والعندولي بمنطقة دارس – بني الحارث - أمانة العاصمة
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قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بشــن هجــوم عنــد الســاعة الخامســة عصــر يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 
ــى اســتهدفت ســوق النــوم بمنطقــة جــوب – محافظــة عمــران وســقط علــى إثــر ذلــك  2015/7/6م الغــارات االول
)14( قتيــل مــن المدنييــن الذيــن كانــوا فــي الســوق بينهــم خمســة أطفــال، وأصيــب ســبعة آخــرون بينهــم طفليــن، 
وتــم تدميــر الســوق بشــكل كامــل بجميــع مــا فيــه مــن محــات، إضافــة إلــى تضــرر مســجد ملحــق بالســوق اســمه )مســجد 
)10( منــازل وأربعــة محــات تجاريــة واحتــراق بــاص علــى الطريــق العــام كان ينقــل  الســقاية( كمــا لحــق الدمــار بـــ
مواطنيــن أصيبــوا بحــروق وبينهــم طفــل؛ وبعــد دقيقتيــن مــن قصــف ســوق النــوم قصفــت الطائــرات ســوق تقــي والــذي 
يقــع فــي نفــس المنطقــة ويبعــد كيلــو متــر واحــد عــن ســوق النــوم، وســقط فــي هــذا الســوق مــن المدنييــن )37( قتيــًا 

بينهــم )16( طفــًا كمــا أصيــب )26( مدنيــا بينهــم )11( طفــًا. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/06سوق تقيقتيل11طفلةرينا محمد ناصر1.

2015/07/06سوق تقيقتيل15طفلةرجاء عبده أحمد حسين الحارثي2.

2015/07/06سوق تقيقتيل18طفلمحمد أحمد يحيى الحويتي3.

2015/07/06سوق تقيقتيل18طفلطارق أمين السعلة4.

2015/07/06سوق النومقتيل14طفلهيثم جميل قايد سراج5.

2015/7/6م

استهداف أسواق الجوب – مديرية جبل عيال يزيد – محافظة عمران
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/06سوق النومقتيل14طفلإيناس عماد عماد الذائبي6.

2015/07/06سوق النومقتيل15طفلعبده أحمد يحيى الحويتي7.

2015/07/06سوق النومقتيل16طفلعبدالغني مجيب يحيى عبدالخالق8.

2015/07/06سوق النومقتيل17طفلمساعد مرفق محمد عبدالله 9.

2015/07/06سوق تقيقتيل7طفلمحمد مارش محمد مارش10.

2015/07/06سوق تقيقتيل10طفلتقي زاهر تقي11.

2015/07/06سوق تقيقتيل10طفلمحمد عبده أحمد حسين الحارثي12.

2015/07/06سوق تقيقتيل11طفلعاهد نجيب األشول13.

2015/07/06سوق تقيقتيل15طفلطه عايض رشيد المجاهد14.

2015/07/06سوق تقيقتيل15طفلباشق أحمد صالح مفتاح15.

2015/07/06سوق تقيقتيل17طفلإسماعيل إبراهيم المجاهد16.

2015/07/06سوق تقيقتيل15طفلرجاء عبده أحمد حسين الحارثي17.

2015/07/06سوق تقيقتيل11طفلرينا محمد ناصر18.

2015/07/06سوق تقيجريح  12طفلةهناء منصور تقي19.

2015/07/06سوق تقيجريح  17طفلةأمة الخالق مبخوت تقي20.

2015/07/06سوق تقيجريح  17طفلةخواتم منصور أحمد تقي21.

2015/07/06سوق تقيجريح  12طفلةذكرى خالد تقي22.

2015/07/06سوق تقيجريح  17طفلةعبدالصمد عبدالباسط يحيى عبدالخالق23.

2015/07/06سوق النومجريح  15طفلهاني علي يحيى األهنومي24.

2015/07/06سوق النومجريح  12طفلأمجد ماجد منصور تقي25.

2015/07/06سوق تقيجريح  9طفلحسين محمد صالح السريحي26.

2015/07/06سوق تقيجريح  17طفلعبدالملك إبراهيم المجاهد27.

2015/07/06سوق تقيجريح  5طفلةوجدان حبيبي مبخوت تقي28.

2015/07/06سوق تقيجريح  10طفلةأفنان زاهر مبخوت تقي29.
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ــوان الشــعبي الواقــع فــي  فــي الســاعة الخامســة والنصــف بعــد عصــر األربعــاء الموافــق 2015/7/8م كان ســوق خي
منطقــة خيــوان التابعــة لمديريــة حــوث بمحافظــة عمــران علــى موعــد مــع همجيــة غــارات طائــرات التحالــف بقيــادة 
الســعودية . ثــاث غــارات شــنتها تلــك الطائــرات علــى المنطقــة اســتهدفت الغــارة االولــى فــي حوالــي الســاعة  
5:30 محطــة وقــود تابعــة لمواطــن يدعــى )حســن شــهوف( ,وبعــد أقــل مــن عشــر دقائــق عــاود الطيــران القصــف 
ليســتهدف بصاروخيــن محــات ومنــازل المواطنيــن  وســط ســوق خيــوان , امــا الغــارة الثالثــة فقــد اســتهدفت منــزل 

ــى ركام فــوق رؤوس ســاكنيه وحصــدت ارواح العديــد منهــم.  ــه إل تســكنه أســرة شــخص يدعــى الزيــادي لتحيل
5 أطفــال ابريــاء مــن أســرة الزيــادي قتلــوا بالقصــف تحــت ركام منزلهــم , باإلضافــة إلــى مقتــل جارهــم  , كذلــك فقــد 

أصيــب نتيجــة القصــف اكثــر مــن )16( شــخص مــن اهالــي المنطقــة بينهــم طفليــن مــن أســرة الزيــادي .

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/08سوق خيوانقتيل3طفلةفرح عبدالله يحيى الزيادي1.

2015/07/08سوق خيوانقتيل6طفلةأنوار عبدالله يحيى الزيادي2.

2015/07/08سوق خيوانقتيل5طفلةأحالم حسن سالم أبو هاشلة3.

2015/07/08سوق خيوانقتيل6طفلأحمد عبدالله يحيى الزيادي4.

2015/07/08سوق خيوانقتيل5طفلطارق عزيز يحيى الزيادي5.

2015/07/08سوق خيوانجريح  6طفلصغير عزيز الزيادي6.

2015/07/08سوق خيوانجريح  3طفلمريم عبدالله الزيادي7.

2015/7/8م

استهداف سوق خيوان – مديرية حوث - محافظة عمران
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فــي حوالــي  الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــر يــوم الجمعــة بتاريــخ 2015/7/10م أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي 
الحربيــة علــى اســتهداف  قريــة الحظيــرة  الواقعــة فــي مديريــة ســنحان التابعــة لمحافظــة صنعــاء بغارتيــن جويتيــن 
حيــث اســتهدفت الغــارة األولــى جبــل يســمى قــروان خالــي تمامــا ويبعــد عــن القريــة بحوالــي 5 كــم مــن الجهــة الجنوبيــة, 
ــى منازلهــم التــي اهتــزت مــن شــدة اإلنفجــار، وفــي  وبعــد ســماع اإلنفجــار هــرب األطفــال وبعــض الرجــال مفزوعيــن إل
اقــل مــن خمــس دقائــق كانــوا هدفــا مباشــرًا للصــاروخ الثانــي الــذي وجهتــه الطائــرة الحربيــة عمــدًا نحــو منازلهــم الريفيــة 
البســيطة واســتهدف وبشــكل مباشــر منزليــن لعائلتيــن مــن أهالــي القريــة أحدهمــا تســكنه أســرة )مجلــي مجلــي أحمــد( 
واآلخــر ل)حســين الجــوزي وعائلتــه(، تحــول المنزليــن إلــى ركام مــن األحجــار والتــراب فــوق رؤوس األطفــال والنســاء مــن 
األســرتين مســببا مأســاة إنســانية كارثيــة قضــت علــى معظمهــم. حيــث قتــل نتيجــة هــذا اإلســتهداف )11( مدنيــا بينهــم 

)5( أطفــال وجــرح )7( آخريــن بينهــم ثاثــة أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/10قرية الحظيرةقتيل15مطفلةإيمان مجلي مجلي 1.

2015/07/10قرية الحظيرةقتيل10 أيامطفلنجم الدين عبدالله الجوزي2.

2015/07/10قرية الحظيرةقتيل9طفلمحمد مجلي مجلي 3.

2015/07/10قرية الحظيرةقتيل13طفلزياد مجلي مجلي 4.

2015/07/10قرية الحظيرةقتيل13طفلمجلي حسين علي مجلي5.

2015/07/10قرية الحظيرةجريح  10طفلطه أحمد حسين الجوزي6.

2015/07/10قرية الحظيرةجريح  17طفلأكرم مجلي مجلي7.

2015/07/10قرية الحظيرةجريحة13طفلةفاطمة مجلي مجلي8.

2015/7/10م

استهداف منزل مجلي بقرية الحضيرة – مديرية سنحان – محافظة صنعاء
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بعــد منتصــف ليلــة الثالــث عشــر مــن شــهر يوليــو 2015م الموافــق 26/ رمضان/1436هـــ وهــي الليلــة التــي يتوجــه 

فيهــا ماييــن المســلمين للدعــاء والتضــرع والتوجــه إلــى اللــه باعتبارهــا مــن الليالــي التــي عهــد المســلمون فيهــا ليلــة 

ــى موعــد مــع  ــة عل ــة شــعوب والمخصــص لعمــال النظاف ــع بمديري القــدر المباركــة، كان حــي مدينــة العمــال  الواق

المــوت، أطفــال ونســاء اســتهدفتهم طائــرات الســعودية وتحالفهــا ودمــرت منازلهــم علــى رؤوســهم وتركتهــم قتلــى 

وأشــاء وجرحــى تحــت األنقــاض. كارثــة إنســانية حقيقيــة تمثــل جريمــة إبــادة بحــق إإلنســانية ارتكبتهــا قــوات التحالــف 

العســكري قتــل علــى إثرهــا 25 مدنيــا بينهــم 17 طفــًا وجــرح 28 مدنيــا آخريــن بينهــم 20 طفــًا.  

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/7/13حي العمالقتيل2طفلأشواق موسى حسن1.

2015/7/13حي العمالقتيل2طفلضيف الله سعيد خميسي2.

2015/7/13حي العمالقتيل3طفلمعتصم درويش الجمل3.

2015/7/13حي العمالقتيل4طفلعدي سعيد خميسي4.

2015/7/13حي العمالقتيل4طفلموسى درويش حسن الجمل5.

2015/7/13حي العمالقتيل6طفلةإرجوان سعيد خميسي6.

2015/7/13حي العمالقتيل5طفلكفاية عمار علي خميسي7.

2015/7/13م

استهداف مدينة عمال النظافة – مديرية سعوان - أمانة العاصمة
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 تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/7/13حي العمالقتيل5طفلقصي سعيد خميسي8.

2015/7/13حي العمالقتيل6طفلعائشة موسى حسن راجح9.

2015/7/13حي العمالقتيل8طفلروان حسن الجمل 10.

2015/7/13حي العمالقتيل9طفلناصر موسى حسن راجح11.

2015/7/13حي العمالقتيل13طفلحسن موسى حسن راجح12.

2015/7/13حي العمالقتيل16طفلسمارة محمد خميسي الجمل13.

2015/7/13حي العمالقتيلشهرينطفلرازقي موسى حسن راجح14.

2015/7/13حي العمالقتيلشهرينطفلفؤاد درويش حسن الجمل15.

2015/7/13حي العمالقتيل  18طفلاسعد موسى الجمل16.

2015/7/13حي العمالقتيل18طفلأفنان صالح حسن الجمل17.

2015/7/13حي العمالجريح  4طفلسهلة عبدالله حسن الجمل18.

2015/7/13حي العمالجريح  4طفلتميم سعيد خميسي 19.

2015/7/13حي العمالجريح  5طفلأصيل عبدالله عبدالله 20.

2015/7/13حي العمالجريح  5طفلنبيهة سعد الجمل 21.

2015/7/13حي العمالجريح  6طفلتميمة محمد خميسي22.

2015/7/13حي العمالجريح  7طفلنجوى علي خميسي23.

2015/7/13حي العمالجريح  7طفلجواد سعيد خميسي24.

2015/7/13حي العمالجريح  8طفلعبده عبدالله خميسي 25.

2015/7/13حي العمالجريح  2طفلصقر علي خميسي الجمل26.

2015/7/13حي العمالجريح  10طفلإبراهيم موسى حسن الجمل27.

2015/7/13حي العمالجريح  10طفلعبدالله محمد خميسي 28.

2015/7/13حي العمالجريح  10طفلعايش محمد الجمل29.

2015/7/13حي العمالجريح  10طفلأسمهان حسن عبدالله 30.

2015/7/13حي العمالجريح  12طفلأكرم حميسي الجمل31.

2015/7/13حي العمالجريح  12طفلرؤوف سالم حسن 32.

2015/7/13حي العمالجريح  14طفلسريع محمد خميسي الجمل33.

2015/7/13حي العمالجريح  14طفلفراج محمد خميسي34.

2015/7/13حي العمالجريح  15طفلريم عبدالله حسن سعد35.

2015/7/13حي العمالجريح  17طفلمحمد علي خميسي الجمل36.

2015/7/13حي العمالجريح  3طفلجراح سعيد خميسي الجمل37.
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فــي تمــام الســاعة الثانيــة والربــع قبــل فجــر يــوم األحــد ثانــي أيــام عيــد الفطــر المبــارك بتاريــخ 2015/7/19م قــام 
الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا بالقصــف الجــوي بغارتيــن اســتهدفتا بشــكل متعمــد حــي ســكني مكتــظ 
ــاء وحصــد الكثيــر مــن األرواح فــي حــي الكمــب  ــى رؤوس المواطنيــن األبري ــازل عل بالمدنييــن وتدميــر عشــرات المن
الســكني أحــد أحيــاء مدينــة يريــم أدى إلــى مقتــل )21( مدنيــا بينهــم )9( أطفــال و)6( نســاء، وأصيــب )35( آخريــن 

بينهــم )15( طفــًا و)9( نســاء. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/7/19حي العمالقتيل2طفلمنى شداد سعد النزهي1.

2015/7/19حي العمالقتيل3طفلسوسن شداد سعد النزهي2.

2015/7/19حي العمالقتيل5طفلمريم شداد النزهي3.

2015/7/19حي العمالقتيل4طفلنسيم عدنان الشعيبي4.

2015/7/19حي الكمبقتيل16طفلرشاد محمد سعد النزهي5.

2015/7/19حي الكمبقتيل2طفلصقر عدنان الشعيبي6.

2015/7/19حي الكمبقتيل4طفلأمير ماجد علي السويدي7.

2015/7/19حي الكمبقتيل6طفلسعد محمد سعد النزهي8.

2015/7/19حي الكمبقتيل12طفلمحمد محمد سعد النزهي9.

2015/7/19م

استهداف حي الكمب السكني – مديرية يريم – محافظة إب
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 تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/7/19حي العمالجريحة4طفلسمر مختار اآلنسي10.

2015/7/19حي العمالجريحة2طفلبيان محمد سعد النزهي11.

2015/7/19حي العمالجريحة5طفلإمارات ماجد السويدي12.

2015/7/19حي الكمبجريح  16طفلمحمد عبده سعيد13.

2015/7/19حي العمالجريحة2طفلسهام مختار اآلنسي14.

2015/7/19حي العمالجريحة4طفلسمر مختار اآلنسي15.

2015/7/19حي الكمبجريح  5طفلةملوك عبده سعيد16.

2015/7/19حي الكمبجريح  11طفلةرشا شداد النزهي17.

2015/7/19حي الكمبجريح  14طفلةشيماء مختار اآلنسي18.

2015/7/19حي الكمبجريح  6 أشهرطفلةمالك مختار اآلنسي19.

2015/7/19حي الكمبجريح  2طفلعمار ماجد السويدي20.

2015/7/19حي الكمبجريح  11طفلوجدان محمد سعد النزهي21.

2015/7/19حي الكمبجريح  13طفلعمر مختار اآلنسي22.

2015/7/19حي الكمبجريح  15طفلهشام مختار اآلنسي23.

2015/7/19حي الكمبجريح  2طفلسحر مختار اآلنسي24.
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عنــد الســاعة الثامنــة صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2015/7/19م قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا 
غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا عــدة منــازل للمواطنيــن بقريــة آل مقنــع بمديريــة منبــه ممــا أدى إلــى تدميــر )11(منــزل 

وتضرر)13(منــزل و قتــل )20( مدنيــا بينهــم )15( طفــااًل وجــرح )10( أخــرون بينهــم أطفــال ونســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/19ال مقنعقتيل8طفلاسماء سالم علي يحيى1.

2015/07/19ال مقنعقتيل5طفلاميرة  قاسم احمد عزان2.

2015/07/19ال مقنعقتيل7طفلبيان  قاسم احمد عزان3.

2015/07/19ال مقنعقتيل15طفلحسن قاسم احمد عزان4.

2015/07/19ال مقنعقتيل4طفلعبد الرقيب فرحان سلمان 5.

2015/07/19ال مقنعقتيل7طفلعبدة احمد احمد عزان6.

2015/07/19ال مقنعقتيل6طفلفريد فرحان سلمان الحازي7.

2015/07/19ال مقنعقتيل4طفلمجيد سالم  علي يحيى8.

2015/07/19ال مقنعقتيل2طفلمجيدة فرحان سلمان 9.

2015/07/19ال مقنعقتيل8طفلمنيرة  قاسم احمد عزان10.

2015/07/19ال مقنعقتيل11طفلنوار سالم علي يحيى11.

2015/07/19ال مقنعقتيل2طفلهمام سالم  علي يحيى12.

2015/07/19ال مقنعقتيل13طفلوحيد سالم علي يحيى13.

2015/07/19ال مقنعقتيل12طفلوليد  قاسم احمد عزان14.

2015/07/19ال مقنعقتيل10طفلياسمين  قاسم احمد عزان15.

2015/7/19م

استهداف منازل مدنية في منطقة آل مقنع - مديرية منبه - محافظة صعدة
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مدينــة وســكن موظفــي محطــة المخــا البخاريــة للكهربــاء، الواقعــة بالقــرب مــن مينــاء المخــا الواقــع فــي محافظــة تعــز. المدينــة 
المكونــة مــن 200 وحــدة ســكنية خصصــت لموظفــي وعمــال محطــة المخــا البخاريــة لتوليــد الكهربــاء، و التــي تضــم أكثــر مــن 
270 أســرة يقــارب عددهــم 3 آالف نســمة بعضهــم مــن النازحيــن الذيــن هربــوا مــن مناطــق مختلفــة مــن محافظــة تعــز التــي 
تشــهد صراعــا مســلحا ، كانــت المدينــة علــى موعــد مــع مســاء دامــي ففــي مســاء الجمعــة بتاريــخ 2015/7/24م عنــد الســاعة 
ــة المخــا  ــة, وكان ســكان مدين ــف الســعودي فــي ســماء المدين ــرات المــوت التابعــة للتحال العاشــرة وعشــرين دقيقــة حلقــت طائ
يشــاهدون الطائــرات قبــل ذلــك تحلــق فــي أجوائهــم لثــاث ليــاٍل متواليــة. ألقــت الطائــرات  صاروخهــا األول علــى الكافتيريــا والتــي 
تقــع فــي نهايــة الحديقــة وبجوارهــا اســتراحة يجتمــع فيهــا األصدقــاء، لتصيــب هدفهــا بدقــة وتحصــد أرواح األطفــال والمتواجديــن 
فــي االســتراحة، ومــن شــدة صــوت اإلنفجــار خــرج النــاس إلــى ســاحة الســكن بفــزع وخــوف ,البعــض كان  يصيــح ابنــي .. ابنتــي، 
واآلخــر يصيــح أمــي أبــي، أصــوات ترتفــع.. أهربــوا إلــى الســاحل.. وبينمــا البعــض تمكــن مــن الهــرب إلــى الســاحل إذ بالطائــرات تعــاود 
قصــف المدينــة بثمــان أو تســع غــارات ال يفصــل بيــن كل غــارة وأخــرى ســوى دقيقتيــن أو ثــاث دقائــق، وتســتهدف الهاربيــن 

إلــى البحــر. 
جثــث الضحايــا مــن األطفــال والنســاء مــألت المســاكن، امتــألت ســاحة المجمــع الســكني بالجثــث، حيــث مزقــت الطائــرات أجســادهم 
تــب األطفــال ومابســهم وألعابهــم تناثــرت فــي كل مــكان، خــوذ ومابــس المهندســين 

ُ
بالقنابــل والشــظايا الملقــاة منهــا إلــى أشــاء، ك

ــوم الجمعــة ســتكون  ــه القصــف، الســاعة العاشــرة مســاء ي ــم في ــذي ت ــد الزمــن ال ــرة توقفــت عقاربهــا عن تمزقــت، ســاعة صغي
شــاهدة علــى زمــان ومــكان الجريمــة ووحشــية وبشــاعة المجرميــن. نتــج عــن قصــف المدينــة الســكنية مقتــل )90( شــخصا وإصابــة 
)170( شــخصا آخــرًا وجميعهــم مدنيــون وقــد بلغــت نســبة األطفــال القتلــى 21% مــن إجمالــي القتلــى الذيــن ســقطوا، حيــث 

بلغــت نســبة األطفــال الجرحــى 16% مــن إجمالــي الجريحيــن. 

2015/7/24م

استهداف المدينة السكنية لعمال المحطة البخارية لتوليد الكهرباء - مديرية  
المخاء - محافظة تعز
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 أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل9 أشهرطفلعبود عبدالرحمن غمدان1.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل3طفلعبدالرحمن غمدان نبيل العيسي2.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل4طفلأحمد صادق عبدالله صالح محمد 3.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل6طفلعمرو أحمد إسماعيل بعلوي4.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل6طفلنداء محمد عبدالغني الرميم5.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل9طفلأسماء صادق عبدالله صالح محمد 6.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل12طفلأحمد خالد محمد العماري7.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل12طفلأمل قائد محمد الصبري8.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل13طفلأشرف أحمد سيف الشرجبي9.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل13طفلمحمد عثمان10.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل13طفلمحمد عدنان شعالن11.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل13طفلنسيمة صادق عبدالله صالح محمد 12.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل15طفلأحمد محمد عبده حسن العيسي13.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل15طفلزكريا نجيب محمد األغبري14.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل16طفلأيمن محمد أحمد نعمان15.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل17طفلمعاذ عبدالله علي عبدالله الصبري16.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل17طفلمحمد مبروك محمد الذماري17.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل17طفلهاني عامر شعالن18.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل18 طفل       محمد  صادق عبدالله صالح محمد 19.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل18طفلدعاء قائد محمد الصبري20.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل18طفلصهيب عبدالجبار الزكري21.

2015/07/24المدينة السكنيةقتيل18طفلعبدالله مقبل محمد بازل22.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  14طفلهالة عبدالصمد عبدالحق السياغي23.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  12طفلحاميم ياسين عبدالوهاب المساوى24.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  16طفلسامح علي أحمد الرعيني25.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  9طفلمالك عبده محمد العزي26.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  17طفلنادر نجيب محمد عبدالودود27.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  14طفلصهيب توفيق علي ناجي28.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  2طفلطلعت صالح إبراهيم صالح السراجي29.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  4طفلأمجد عمر أحمد إسماعيل بعلوي30.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  17طفلمحمد أحمد عمر ناجي العبسي31.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  1.5طفلريان أديب أحمد ظاهر32.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  10طفلحنان عبدالحبيب محمد علي الشيباني33.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح   طفل         عبدالله عبدالكريم34.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  13طفلهديل نبيل عبده حسن 35.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  17طفلتغريد نبيل عبده حسن 36.

2015/07/24المدينة السكنيةجريح  19طفلغدير نبيل عبده حسن37.
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ــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا غــارة جويــة  فــي مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق 2015/8/3م شــنت الطائ

علــى منــازل المدنييــن بمديريــة الغيــل القنبلــة التــي ألقتهــا طائــرات ا لتحالــف أصابــت منــزل أحــد المواطنيــن 

ــن  ــة )3( آخري ــا تســبب بمقتــل )4( مدنييــن بينهــم طفلتيــن وإصاب ــزل فــوق رؤوس ســاكنيه م دمــرت المن

بينهــم طفــل.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

نوع العمرالنوعاالســـــــــمم
مكان 
الواقعة

تاريخ الواقعة

2015/8/3الغيلقتيل15طفلزكريا علي أحمد شعالن1.

2015/8/3الغيلقتيل13طفلموسى علي أحمد شعالن2.

2015/8/3الغيلجريح9طفلوليد علي أحمد شعالن3.

 2015/8/3م

استهداف منازل مدنية - مديرية الغيل – محافظة الجوف
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عنــد الســاعة العاشــرة صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2015/8/9م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا بشــن 

غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا منــزل المواطــن علــي هــادي رعــدان فــي منطقــة حباشــه مديريــة حــرف ســفيان ممــا أدى 

إلــى قتــل )5( مدنييــن بينهــم )4( أطفــال وامرأتيــن وإصابــة طفليــن.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/08/09حباشةقتيل18طفلنسيم أحمد عبدالله 1.

2015/08/09حباشةقتيل4طفلإيمان علي هادي 2.

2015/08/09حباشةقتيل1طفلعنود قائد علي هادي3.

2015/08/09حباشةقتيل2طفلسياف قايد علي هادي4.

2015/08/09حباشةجريح12طفلندى علي هادي5.

2015/08/09حباشةجريح15طفلنادية علي هادي6.

 2015/8/9م

استهداف منزل علي هادي رعدان  بمنطقة حباشة - مديرية حرف سفيان - 
محافظة عمران
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فــي الســاعات األولــى مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 2015/8/17م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا بشــن 
عــدة غــارات اســتهدفت منزليــن ألســرتين مــن النازحيــن ممــا أدى إلــى تدميــر المنزليــن كليــا وتضــرر )11( منــزل 
ــن  ــل )4( مدنيي ــوي، مســفرة عــن مقت ــم باعل ــزل المواطــن عبدالكري ــر من ــة وتدمي ــة األثري ــة جبل ــي مدين مجــاور ف

بينهــم امرأتيــن وطفــل وجــرح )25( بينهــم )8( أطفــال و)5( نســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/8/17جبلةقتيل7طفلأمين عبدالواسع علي باعلوي1.

2015/8/17جبلةجريح5طفليوسف أحمد أمين باعلوي2.

2015/8/17جبلةجريح2طفلعمار يحيى محمد المنصور3.

2015/8/17جبلةجريح4طفلسام خالد نعمان العفيف4.

2015/8/17جبلةجريح11طفلقيس خالد نعمان العفيف5.

2015/8/17جبلةجريحشهرطفلعبداإلله خالد نعمان العفيف6.

2015/8/17جبلةجريح9طفلآية عبدالواسع علي باعلوي7.

2015/8/17جبلةجريح13طفلشيماء خالد نعمان العفيف8.

2015/8/17جبلةجريح13طفلغفران أحمد أمين باعلوي9.

2015/8/17م

استهداف مدينة جبلة األثرية - مديرية جبلة - محافظة إب
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الســاعة العاشــرة والنصــف ليــل يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/8/18م. قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية 

وتحالفهــا بتعمــد اســتهداف المدنييــن فــي األســواق الشــعبية بهجمــات جويــة متعمــدة فقــد اســتهدف ب)4( غــارات 

جويــة ســوق مثلــث الضحــي بمديريــة الضحــي الكائــن فــي وادي ُســردد فــي الشــمال الشــرقي لمدينــة الحديــدة علــى بعــد 

حوالــي )45 كيلــو متــر( مــن المدينــة ممــا أدى إلــى قتــل مــا ال يقــل عــن )35( مدنيــا بينهــم خمســة أطفــال وإصابــة 

أكثــر مــن )15( مدنيــا آخريــن. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/08/18سوق الضحيقتيل15طفلعامر عبدالله محمد شاوش1.

2015/08/18سوق الضحيقتيل15طفلأحمد جيالن دحلي2.

2015/08/18سوق الضحيقتيل13طفلمحمد أحمد عبدالله المحمدي3.

2015/08/18سوق الضحيقتيل10طفلحمير عبدالجليل أحمد المحمدي4.

2015/8/18م

استهداف سوق الضحي - مديرية الضحي - محافظة الحديدة
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عنــد الســاعة العاشــرة والنصــف مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/8/18م شــنت المقاتــات الحربيــة لقــوات 
ــة  ــي مدين ــة، ف ــة الزراعي ــر تهام ــة تطوي ــخ مســاكن المهندســين بهيئ ــا بالصواري ــا جوي الســعودية وتحالفهــا هجوم

الحديــدة، وضمــن هــذه المنــازل يوجــد منــزل المهنــدس حســن علــي الطشــي ممــا أدى إلــى تدميــر المنــزل علــى رؤوس 

ســاكنيه كليــا، وتلــف كل محتوياتــه وتضــرر المنــازل المجــاورة، كمــا قتــل ســتة مدنييــن مــن أفــراد اســرته بينهــم 
خمســة أطفــال وجدتهــم, وإصابــة رب األســرة المهنــدس/ حســن علــي الطشــي وزوجتــه وأختــه وابــن أختــه. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/08/18منزل الطشيقتيل13طفلسالم حسن علي الطشي1.

2015/08/18منزل الطشيقتيل12طفلأسامة حسن علي الطشي2.

2015/08/18منزل الطشيقتيل8طفلخالد حسن علي الطشي3.

2015/08/18منزل الطشيقتيل5طفلجمال حسن علي الطشي4.

2015/08/18منزل الطشيقتيل3طفلسارة جمال علي الطشي5.

2015/8/18م

استهداف منزل المواطن/ حسن الطشي  - مدينة الحديدة - محافظة الحديدة
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ه وذلــك  بتاريــخ 2015/8/21م قتــل المواطــن ) جبــران صالــح حســين ( وجــرح )7( أطفــال ثاثــة منهــم مــن أبنــاء
ــى شــكل العــاب  ــت عل ــة القاهــا الطيــران الســعودي وتحالفــه فــي منطقــة آل الزمــاح كان ــه عنقودي جــراء أنفجــار قنبل
وأقــام وأشــكال أخــرى القاهــا علــى منــازل ومــزارع المواطنيــن فــي منطقــة آل الزمــاح كمــا أدى إلــى تلــف )7( مــزارع 

ــازل.   وتضــرر )10( من

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/08/21آل الزماحجريح 12طفلابن صالح أحمد غانم1.

2015/08/21آل الزماحجريح 10طفلابن جبران صالح حسين2.

2015/08/21آل الزماحجريح 8طفلابن جبران صالح حسين3.

2015/08/21آل الزماحجريح 6طفلابن جبران صالح حسين4.

2015/08/21آل الزماحجريح 12طفلسالم5.

2015/08/21آل الزماحجريح 13طفلموسى محسن 6.

2015/08/21آل الزماحجريح 14طفلعيسى7.

2015/8/21م

استهداف منطقة آل الزماح بالقنابل العنقودية - مديرية باقم - محافظة صعدة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

151



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

152

فــي صبــاح يــوم الجمعــة بتاريــخ 2015/8/28م قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا بالقصــف الجــوي 
بغارتيــن اســتهدفتا بشــكل متعمــد العميــد محمــد الســنباني فــي منطقــة جبــل ربــي وســط مدينــة اب ممــا أدى إلــى 
تدميــر المنــزل وقتــل العميــد مــع أفــراد اســرته وقــد قتــل جــراء القصــف )11( مدنيــا بينهــم )7( أطفــال كمــا أصيــب 

)11( آخــرون بينهــم ثاثــة أطفــال ونســاء .

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/8/28جبل ربيقتيل2 طفلرغد محمد قاسم الخوالني1.

2015/8/28جبل ربيقتيل17طفلعبدالملك وليد محمد السياني2.

2015/8/28جبل ربيقتيل7طفلعبدالغني منذر محمد السياني3.

2015/8/28جبل ربيقتيل12طفلخالد محمد أحمد السياني4.

2015/8/28جبل ربيقتيل6طفلمروان محمد قاسم الخوالني5.

2015/8/28جبل ربيقتيل10طفلصفوان محمد قاسم الخوالني6.

2015/8/28جبل ربيقتيل15طفلفرح أحمد محمد سعيدالشينن7.

2015/8/28جبل ربيجريح4طفلنشوان محمد قاسم الخوالني8.

2015/8/28جبل ربيجريح18طفلسعيد عبده الداللي9.

2015/8/28جبل ربيجريح18طفلإبراهيم محمد ظافر10.

2015/8/28م

استهداف منزل السنباني – منطقة جبل ربي – محافظة إب
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الحربــي للســعودية وتحالفهــا غــارة جويــة  الطيــران  الموافــق 2015/8/30م شــن  فــي يــوم األحــد 

ــل )4(  ــزاًل وقت ــازل وتضــرر)11( من ــة ســاقين ودمــرت )4( من ــي ســعد بمديري ــة بن اســتهدفت منطق

مدنييــن بينهــم )3( أطفــال مــن أســرة واحــدة وجــرح )4( نســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

قتيلطفلعمر عبدالله هادي حسين طاهر1.
مديرية ساقين - 

محافظة صعدة
2015/08/30

قتيلطفلعيسى عبدالله هادي حسين طاهر2.
مديرية ساقين - 

محافظة صعدة
2015/08/30

قتيلطفلفاطمة عبدالله هادي حسين طاهر3.
مديرية ساقين - 

محافظة صعدة
2015/08/30

2015/8/30م

استهداف منازل مدنية في منطقة بني أسعد - مديرية ساقين - محافظة 
صعدة
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فــي الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم الســبت الموافــق 2015/9/5م قامــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة بشــن 
ــن بمنطقــة النهضــة  ــازل المدنييــن فــي حــارة األكــراد بحــي الطياري ــة حيــث اســتهدفت بغارتيــن من غاراتهــا الجوي
ــزل المواطــن يوســف القرشــي وتضــرر  ــي ومن ــزل المواطــن مجاهــد الفضل ــر من ــى تدمي ــا أدت إل ــورة  مم ــة الث مديري
اكثــر مــن  )30( منــزل كمــا أدى القصــف إلــى مقتــل  )10( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال و)4( نســاء كمــا أصيــب )5( 

مدنييــن بينهــم )2( أطفــال وامرأتيــن.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/05حي النهضةقتيل2طفلعبدالمجيد مجاهد عبدالله إبراهيم الفضلي1.

2015/09/05حي النهضةقتيل12طفللؤي مجاهد عبدالله إبراهيم الفضلي2.

2015/09/05حي النهضةقتيلة1.5طفلهويدا عبدالمجيد مجاهد الفضلي3.

2015/09/05حي النهضةجريح5طفلإنتصار صالح منيف4.

2015/09/05حي النهضةجريح6طفلعمار صالح منيف5.

2015/9/5م

استهداف منزل مجاهد الفضلي – مديرية الثورة – أمانة العاصمة
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فــي تمــام الســاعة الرابعــة مــن فجــر يــوم الســبت الموافــق 2015/9/5م شــنت المقاتــات الحربيــة التابعــة لقــوات 
الســعودية وتحالفهــا هجومــا جويــا بالصواريــخ  اســتهدفت بغارتيــن جويتيــن منــزل المواطــن  عبداللــه جحــزه 
فــي منطقــة بيــت زبطــان – حديــن بمديريــة الســبعين ممــا أدى إلــى تدميــر المنــزل علــى ســاكنيه وتضــرر المنــازل 
والمحــات التجاريــة المجــاورة  كمــا نتــج عــن القصــف مقتــل )7( مدنييــن بينهــم طفــل وامــرأة، وأصيــب )19( مدنيــا 

بينهم )7( أطفال، و)5( نساء.  

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

 2015/9/5بيت زبطانقتيل14طفلتيسير أحمد عقبان1.

 2015/9/5بيت زبطانجريح  12طفلأحمد عبدالله علي حجزة2.

 2015/9/5بيت زبطانجريح  14طفلمحمد عبدالله علي حجزة3.

 2015/9/5بيت زبطانجريح  16طفلسلوى عبدالله علي حجزة4.

 2015/9/5بيت زبطانجريح  17طفلذكرى عبدالله علي حجزة5.

 2015/9/5بيت زبطانجريح  17طفلماجد صالح شاجع6.

 2015/9/5بيت زبطانجريح   طفلحسام عماد الحرازي7.

 2015/9/5بيت زبطانجريح  11طفلعلي عبدالله علي حجزة8.

2015/9/5م

استهداف منزل عبدالله جحزة – بيت زبطان – مديرية السبعين - أمانة 
العاصمة
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عنــد الســاعة 10:15 مــن صبــاح يــوم األثنيــن بتاريــخ 2015/9/7م  شــن الطيــران الحربــي الســعودي وتحالفــه 
أربــع غــارات جويــة بالصواريــخ والذخائــر العنقوديــة المحرمــة علــى حــي درم المعبــري  بمدينــة يريــم، الغــارة األولــى 
اســتهدفت منــزل المواطــن / حســان علــي مســعد العيانــي، بينمــا اســتهدفت الغــارة الثانيــة هنجــر المواطــن / ســعد 
بجــاش، واســتهدفت الغــارة الثالثــة الطريــق العــام أمــام بوابــة هنجــر المواطــن / ســعد بجــاش والــذي يســتخدم لطحــن 
أعــاف الدواجــن، أمــا الغــارة الرابعــة واألخيــرة فاســتهدفت )محطــة علــوان للوقــود( فــي الطريــق العــام والمعــروف 
بالخــط الدائــري حيــث أدى هــذا اإلســتهداف إلــى مقتــل )12( مدنيــا بينهــم )3( أطفــال وامــرأة، وأصيــب )30( آخريــن 

بينهــم )15( طفــًا و )3( نســاء. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/9/7ح/درم المعبريقتيل7طفلزياد بشير مالك بدير1.

2015/9/7ح/درم المعبريقتيل2طفلرناء محمد عبدالله الزبيدي2.

2015/9/7ح/درم المعبريقتيل3طفلأسعد نشوان مصلح الرماسي3.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  4 شهورطفللندا كمال علي خحملة4.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  5 أشهرطفلرضوان عابد علي مسعد العياني5.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  2طفلخلود خالد محمد قايد6.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  3طفلإبراهيم عبدالرحمن مسعد7.

2015/9/7م

استهداف حي درم المعبري – مديرية يريم - محافظة إب
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  4طفلشادي عمر القحطاني8.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  4طفلأشرف خالد محمد قايد9.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  5طفلمحمد مسعد علي بدير10.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  5طفلصالح بسام صالح بهزر11.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  7طفلهشام صالح أحمد بهزر12.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  7طفلأيمن نشوان مصلح الدماسي13.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  10طفلخالد كمال علي حملة14.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  11طفلغمدان مصلح حمود السالمي15.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  12طفلعبدالملك عبدالخالق زحيط16.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  12طفلتيمور مصلح حمود السلمي17.

2015/9/7ح/درم المعبريجريح  16طفلصالح علي أحمد النميري18.
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استهداف منزل علي العرمزة   – مديرية بني الحارث   – أمانة العاصمة

أغــار الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي بغــارة جويــة فــي الســاعة األولــى مــن فجــر يــوم الثاثــاء الموافــق 8 ســبتمبر 

2016م علــى منــزل المواطــن علــي حمــود العرمــزة الكائــن بحــي الخيــر أحــد أحيــاء منطقــة دارس بمديريــة بنــي الحــارث، حيــث 

يعتبــر هــذا الحــي مــن األحيــاء المكتظــة بالمســاكن والســكان المدنييــن، وقــد أســفرت الغــارة عــن تدميــر منــزل علــي العرمــزة 

ــم  ــات مختلفــة وت ــوا بإصاب ــن أصيب ــه إبراهيــم وأروى والذي ــه وانتشــلت مــن تحــت األنقــاض زوجتــه صفيــة وطفلي وقتــل طفل

إســعافهم مــن بيــن اهالــي المنطقــة. المنــازل المجــاورة لمنــزل علــي العرمــزة لحقهــا الدمــار واألضــرار أيضــا، وكذلــك المحــات 

التجاريــة المجــاورة، وجميــع مــن فــي الحــي وأغلبهــم مــن األطفــال والنســاء أصيبــوا بالهلــع ونزحــوا مــن منازلهــم.

2015/9/8م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2015/9/8ممديرية بني الحارث   – أمانة العاصمةطفلقتيل8أحمد علي العرمزة1

2015/9/8ممديرية بني الحارث   – أمانة العاصمةطفلجريح6عبدالكريم علي العرمزة2

2015/9/8ممديرية بني الحارث   – أمانة العاصمةطفلجريح18أروى علي حمود العرمزة3

2015/9/8ممديرية بني الحارث   – أمانة العاصمةطفلجريح16إبراهيم علي حمود العرمزة4
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استهداف منزل علي األسدي  – مديرية الثورة – أمانة العاصمة

أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة فــي حوالــي الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف بعــد منتصــف ليــل الثاثــاء الموافــق  

ــوا  ــا كان ــاء م ــع أفــراد أســرتهم أثن ــي مــع جمي ــه عل ــي األســدي وأخي ــد عل ــزل المواطــن/ زي ــى اســتهداف من 2015/9/8م عل

نائميــن فــي منزلهــم ، صــاروخ واحــد كان كفيــًا بهــدم وتدميــر المنــزل علــى رؤوس ســاكنيه مــن األطفــال والنســاء اآلمنيــن. 

الحصيلــة النهائيــة لهــذا اإلســتهداف مقتــل ثاثــة مدنييــن مــن أســرة األســدي بينهــم طفليــن وجــرح )12( آخريــن بينهــم 

خمســة أطفــال.

2015/9/8م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلقتيل3بثينة علي علي األسدي1

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلقتيل6بالل علي علي األسدي2

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلجريح2أسرار زيد علي محسن األسدي3

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلجريح5بتول علي علي األسدي4

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلجريح10أسمهان زيد األسدي5

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلجريح11ياسمين زيد علي األسدي6

2015/9/8ممديرية الثورة – أمانة العاصمةطفلجريح15أسماء علي علي األسدي7
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استهداف منزل السوسوة  – مديرية الوحدة  – أمانة العاصمة

ــى  ــوم األربعــاء الموافــق 2015/9/9م عل ــي الســاعة الخامســة مســاء ي ــي حوال ــة ف ــف الســعودي الحربي ــرات التحال قامــت طائ

اســتهداف منــزل/ السوســوة ودمــره وأحالــه إلــى ركام، ممــا أدى إلــى قتــل امــرأة وأصيــب العشــرات مــن أهالــي الحــي بينهــم )4( 

أطفــال باإلضافــة إلــى تضــرر عشــرات المنــازل األخــرى المجــاورة.

2015/9/9م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2015/9/9ممديرية الوحدة  – أمانة العاصمةطفلجريح5أدريس أحمد أحمد العفاني1

2015/9/9ممديرية الوحدة  – أمانة العاصمةطفلجريح7لول عادل عاطف الصلوي2

2015/9/9ممديرية الوحدة  – أمانة العاصمةطفلجريح15رقية عبدالحميد الحمامي3

2015/9/9ممديرية الوحدة  – أمانة العاصمةطفلجريح11سمية أحمد أحمد العفاني4
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ــة أســفرت عــن  ــع للســعودية وتحالفهــا بشــن )30( غــارة جوي ــي التاب ــران الحرب ــام الطي ــخ 2015/9/12م ق بتاري
ــة  ــة الجعمل ــي منطق ــزارع ف ــع م ــاف أرب ــزاًل وإت ــي )17( من ــا وأضــرارًا جســيمة ف ــرًا كلي ــازل تدمي ــر ســبعة من تدمي
بمديريــة مجــز – وقتــل ثاثــة مدنييــن بينهــم طفليــن وامــرأة وجــرح ســبعة آخريــن بينهــم ســتة أطفــال وامــرأة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/12الجمعلةقتيل1.5طفلنور الدين إبراهيم الصبير1.

2015/09/12الجمعلةقتيل9طفلأحمد ضيف الله ناشر السري2.

2015/09/12الجمعلةجريح4طفلبسمة ضيف الله ناصر3.

2015/09/12الجمعلةجريح5طفلعفاف ناصر غابش4.

2015/09/12الجمعلةجريح6طفلنجالء ناصر غابش5.

2015/09/12الجمعلةجريح4طفلحسين ناصر غابش6.

2015/09/12الجمعلةجريح2طفلحسام ناصر غابش7.

2015/09/12الجمعلةجريح7طفلخديجة ناصر غابش8.

2015/9/12م

استهداف منازل ومزارع المدنيين في منطقة الجعملة - مديرية مجز - محافظة 
صعدة
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عنــد الســاعة الحاديــة عشــر ظهــرًا مــن يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/9/15م كان أهالــي مديريــة شــرس علــى موعــد 

مــع الطيــران الحربــي للســعودية حيــث قامــت بإســتهداف جســر شــرس الحيــوي الــذي يربــط بيــن محافظتــي حجــة 

ــن أن  ــرات م ــدت الطائ ــا إن تأك ــق الجســر، وم ــاس عــن طري ــه الن ــذي يصــل إلي ــة ال ــران وبجــواره ســوق المديري وعم

الجســر يعــج بالمــارة والعابريــن والســيارات حتــى أرســلت صواريــخ المــوت لتقتــل وتصيــب كل مــن كان علــى الجســر 

وتدمــر هــذا الجســر تدميــرًا جزئيــا  ونتــج عــن هــذا القصــف مقتــل )12( مدنيــا بينهــم )4( أطفــال وإصابــة )17( 

مدنيــا بينهــم )3( أطفــال، إضافــة إلــى مــا خلفــه القصــف مــن ذعــر وخــوف وهلــع فــي المواطنيــن المتواجديــن بالســوق 

أو خارجــه القريــب مــن القصــف.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/15جسر شرسقتيل16طفلسمير محسن الزيدي1.

2015/09/15جسر شرسقتيل16طفلصبري حسن قائد الشيباني2.

2015/09/15جسر شرسقتيل10طفلحسان أحمد صالح الشباطي3.

2015/09/15جسر شرسقتيل12طفلبشار ضيف الله صالح الشباطي4.

2015/09/15جسر شرسجريح  16طفلإبراهيم يحيى محمد عقين5.

2015/09/15جسر شرسجريح  17طفلنادية صالح مثنى 6.

2015/09/15جسر شرسجريح  12طفلعماد أحمد صالح الشباطي7.

2015/9/15م

استهداف جسر شرس – مديرية شرس– محافظة حجة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

171



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

172

بتاريــخ 2015/9/15م شــن الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا غارتيــن جويتيــن اســتهدفت منــزاًل 
وســيارة بمنطقــة محديــدة بمديريــة باقــم ممــا أدى إلــى قتــل )13( مدنيــا بينهــم )8( أطفــال وجــرح )7( آخريــن 

بينهــم ثاثــة أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل13طفلمحمد صالح علي  1.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل12طفلثريا صالح علي  انثى2.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل10طفلشامة صالح علي3.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل8طفلزهرة صالح علي4.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل6طفلفاتن صالح علي5.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل3طفلزيدان صالح علي6.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل6طفلمحمد جبران علي7.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيقتيل4طفلمهناء جبران علي8.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيجريح13طفلعبدالعزيز يحيى علي9.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيجريح6طفليحيى عوض صالح10.

2015/09/15محديدة وآل الحماقيجريح4طفلناصر عوض صالح11.

2015/9/15م

استهداف منزل مدني في منطقة محديدة - مديرية باقم - محافظة صعدة
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فــي الســاعة الرابعــة عصــر يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/9/15م قصــف الطيــران الســعودي وتحالفــه بغارتيــن 
جويتيــن اســتهدفتا منــازل مواطنيــن، )منــزل المواطــن أحمــد المحنــش ومنــزل المواطــن نبيــل جحــاف( ممــا أدى إلــى 
ــا بينهــم )8( أطفــال و)5( نســاء  ــل )18( مدني ــى مقت ــذي أدى إل ــس، وال ــة ضــوران آن تدميرهــا بالكامــل فــي مديري

ــال و)6( نســاء. ــن بينهــم )5( أطف وجــرح )12( آخري

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/15ضورانقتيل15 يومطفلالمولود علي نبيل عبده جحاف1.

2015/09/15ضورانقتيل2طفلحورية نبيل عبده جحاف2.

2015/09/15ضورانقتيل3طفلخير الله نبيل عبده جحاف3.

2015/09/15ضورانقتيل10طفلآية خالد الخطيب4.

2015/09/15ضورانجريح12طفلبدر محمد الخطيب5.

2015/09/15ضورانجريح10طفلسامح نبيل جحاف6.

2015/09/15ضورانجريح13طفلصالح عباد علي صالح7.

2015/09/15ضورانجريح8طفلخالد نبيل جحاف8.

2015/09/15ضورانجريح طفلزكريا محمد عبده جحاف9.

2015/9/15م

استهداف منزل المواطن أحمد المحنش – مديرية ضوران آنس -  محافظة ذمار
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عنــد الســاعة الحاديــة عشــر ونصــف مــن مســاء يــوم الخميــس بتاريــخ 2015/9/18م  قصفــت طائــرات التحالــف 

الســعودي بغــارة جويــة اســتهدفت منــازل المواطنيــن فــي شــارع مــأرب بمديريــة شــعوب ممــا أدى إلــى مقتــل )6( 

مدنييــن بينهــم طفــًا وامــرأة، وأصيــب )42( مدنيــا بينهــم )7( أطفــال، و)6( نســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/18شارع مأربقتيل15طفلوليد فضل محمد ثابت معزب1.

2015/09/18شارع مأربجريح  17طفلكمال أحمد أحمد الجيالني2.

2015/09/18شارع مأربجريح  7طفلعاصم زيد صالح حميدان3.

2015/09/18شارع مأربجريح  5طفلحازم زيد صالح حميدان4.

2015/09/18شارع مأربجريح  12طفلعبدالله محمد ناجي سعيد5.

2015/09/18شارع مأربجريح  2طفلة رانية همدان حميدان6.

2015/09/18شارع مأربجريح  8طفلةآية علي محمد جيد7.

2015/09/18شارع مأربجريح  2طفلةسندس خالد السفياني8.

2015/9/18م

قصف شارع مارب – مديرية شعوب – أمانة العاصمة
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فــي الســاعة الحاديــة عشــر وخمســون دقيقــة مــن مســاء يــوم الخميــس بتاريــخ 2015/9/18م قصــف الطيــران 

ــة صنعــاء  ــي فــي حــي الفليحــي بمدين ــه العين ــزل المواطــن حفــظ الل ــة اســتهدفت من الســعودي وتحالفــه بغــارة جوي

القديمــة المدينــة التاريخيــة واالثريــة ممــا أدى إلــى تدميــر المنــزل علــى رؤوس ســاكنيه وقتــل جميــع أفــراد األســرة 

المكونــة مــن )10( أفــراد االب واالم و)8( ابنــاء منهــم )8( أطفــال كمــا قتــل جارهــم عصبــه وأصيــب )13( آخــرون 

بينهــم طفليــن وامــرأة .

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل16طفلةنسيم حفظ الله أحمد العيني1.

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل15طفلةماريا حفظ الله أحمد العيني2.

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل13طفلةمرام حفظ الله أحمد العيني3.

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل11طفلمحمد حفظ الله أحمد العيني4.

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل9طفلعلي حفظ الله أحمد العيني5.

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل6طفلمالك حفظ الله أحمد العيني6.

2015/9/18مبستان الفليحيقتيل4طفليحيى حفظ الله أحمد العيني 7.

2015/9/18مبستان الفليحيجريح5طفلسليم محمد سريع8.

2015/9/18مبستان الفليحيجريح14طفلإبراهيم محمد عبدالله البرطي9.

2015/9/18م

استهداف منزل العيني – حي الفليحي – مديرية صنعاء القديمة - أمانة 
العاصمة
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عنــد الســاعة التاســعة صباحــا مــن يــوم الســبت الموافــق 2015/9/19م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا 
بشــن عــدة غــارات اســتهدفت منطقــة عســاية مــن بينهــا أربــع غــارات جويــة اســتهدفت منــازل مدنيــة فــي قريــة ربــوع 
الحــدود بمديريــة مجــز. وقــد أدى القصــف إلــى مقتــل أكثــر مــن )10( مدنييــن بينهــم )6( أطفــال وجــرح طفلــة أخــرى. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةقتيل3طفلبراءة محمد عبدالله مرشد1.

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةقتيل2طفلتهاني محمد عبدالله مرشد2.

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةقتيل7طفللمح عبدالله مرشد3.

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةقتيل8طفلماجد صغير عبدالله4.

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةقتيل4طفلمنار محمد عبدالله مرشد5.

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةقتيل8طفلزيد عبدالله مرشد6.

2015/09/19ربوع الحدود / عسايةجريح7طفلصمود محمد عبدالله مرشد7.

2015/9/19م

استهداف منازل سكنية بمنطقة عساية – مديرية مجز- محافظة صعدة
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عنــد الســاعة السادســة مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 2015/9/21م  قصــف الطيــران الســعودي وتحالفــه 
بصاروخيــن اســتهدفا منــزل المواطــن محمــد مفــرح الكائــن خلــف وزارة الصناعــة والتجــارة بالقــرب مــن مســجد 
الحضرمــي فــي حــارة صــدر الشــمس مــن أحيــاء منطقــة الحصبــة بمديريــة الثــورة الواقعــة فــي وســط أمانــة العاصمــة.
أدى إلــى تدميــر المنــزل علــى رؤوس ســاكنيه وقتــل )20( مدنيــا مــن أفــراد أســرة مفــرح بينهــم )11( طفــل و)6( 

ــرأة.  ــال وام ــون بينهــم )7( أطف ــب )10( مدني نســاء، وأصي

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل3طفليحيى محمد محمود مفرح1.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل14طفلالعنود محمد محمود مفرح2.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل13طفلشموخ محمد محمود مفرح3.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل12طفلشروق فارس محمد مفرح4.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل3طفلزكية نايف محمد مفرح5.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل2طفلمحمد نايف محمد مفرح6.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل8 أشهرطفلجبريل نايف محمد مفرح7.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل8طفلهياف فارس مفرح8.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل6طفلنور الدين فارس محمد مفرح9.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل5طفلريم فارس محمد مفرح10.

2015/09/21ح/صدر الشمسقتيل4طفلصخر نبيل الشيبة11.

2015/9/21م

استهداف حي صدر الشمس – مديرية الثورة – أمانة العاصمة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح11 شهرطفلجواد محمد محمد مفرح12.

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح1طفلابنه محمد محمد فرح13.

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح1طفلبستان نبيل محمد الشيبة14.

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح6طفلزال الهم نبيل محمد الشيبة15.

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح7طفلأزهار حيدر يحيى إبراهيم16.

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح10طفلآزال نبيل محمد الشيبة17.

2015/09/21ح/صدر الشمسجريح13طفلمازن نبيل محمد الشيبة18.
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فــي ظهيــرة يــوم اإلثنيــن الموافــق 2015/9/21م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا بشــن عــدة 

غــارات جويــة اســتهدفت ســوقا شــعبيا ومنــازل المواطنيــن ممــا أدى إلــى تدميــر)13( محــل تجــاري وتدميــر ســيارتين 

فــي الطريــق العــام ممــا أدى إلــى احتراقهــا فــي منطقــة جمعــة بــن فاضــل فــي مديريــة حيــدان كمــا أدى إلــى قتــل )7( 

مدنييــن بينهــم )3( أطفــال وجــرح )5( آخريــن جميعهــم أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/21جمعة بن فاضلقتيل15طفلاصيل حمدي عسكري1.

2015/09/21جمعة بن فاضلقتيل17طفلعلي سويد 2.

2015/09/21جمعة بن فاضلقتيل17طفلفاطمة علي عبدالله3.

2015/09/21جمعة بن فاضلجريح14طفلاحمد نورالدين فارع4.

2015/09/21جمعة بن فاضلجريح15طفلدومان علي عبدالله 5.

2015/09/21جمعة بن فاضلجريح12طفلصغير عبدالله المسلماني6.

2015/09/21جمعة بن فاضلجريح18طفلعزيز يحيى فارع7.

2015/09/21جمعة بن فاضلجريح5طفلبشير عادي يحيى مطلق8.

2015/9/21م

استهداف سوق شعبي بجمعة بن فاضل – مديرية حيدان - محافظة صعدة
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فــي الســاعة الثامنــة اال ربــع صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/9/22م  قصــف الطيــران الســعودي وتحالفــه بغارتيــن 
جويتيــن المدنييــن  فــي حــي ســكني بشــارع بيحــان فــي منطقــة االصبحــي بمديريــة الســبعين أدى القصــف إلــى مقتــل 

)15( مدنيــا بينهــم )10( أطفــال وامــرأة، وأصيــب )6( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال، وامرأتيــن . 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/9/22ش/بيحانقتيل13طفلعثمان علي عايض الجرشي1.

2015/9/22ش/بيحانقتيلة1.5طفلةأنهار حسين علي عبده الحسام2.

2015/9/22ش/بيحانقتيلة5طفلةهناء مختار يحيى علي داديه3.

2015/9/22ش/بيحانقتيلة7طفلةزمزم مختار يحيى علي داديه4.

2015/9/22ش/بيحانقتيل7طفلمحمد علي عايض الجرشي5.

2015/9/22ش/بيحانقتيل13طفلصالح علي صالح الوحيشي6.

2015/9/22ش/بيحانقتيل13طفلقلم أحمد ناجي قاسم ناجي7.

2015/9/22ش/بيحانقتيلة13طفلةمروى مختار يحيى علي داديه8.

2015/9/22ش/بيحانقتيل16طفلعمر علي عايض الجرشي9.

2015/9/22ش/بيحانقتيل3طفلمحمد أحمد علي عايض الجرشي10.

2015/9/22ش/بيحانجريح8طفلسالم أحمد صالح العلهي11.

2015/9/22ش/بيحانجريح10طفلمحمد أحمد صالح العلهي12.

2015/9/22ش/بيحانجريح14طفلصالح أحمد صالح العلهي13.

2015/9/22م

استهداف منازل مدنية في شارع بيحان – مديرية السبعين - أمانة العاصمة
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عنــد الســاعة ) 7:00( صبــاح يــوم األحــد بتاريــخ 2015/9/27م شــن الطيــران الحربــي للســعودية وتحالفهــا عــدة 
ــة ميــدي ودمرتهــا فــوق  ــع بمديري ــي زيل ــة بن ــة العــوارض بمنطق ــن بقري ــازل المدنيي ــة اســتهدفت من غــارات جوي
ــن بينهــم )6(  ــة )9( آخري ــا بينهــم )9( أطفــال و)6( نســاء وإصاب ــى مقتــل )19( مدني ــا أدى إل رؤوس ســاكنيها م

أطفــال وامــرأة وتدميــر )7( منــازل مدنيــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/27بني زيلعقتيل13طفلمحمد عبده كالس زيلع1.

2015/09/27بني زيلعقتيل10طفليحيى عبده كالس زيلع2.

2015/09/27بني زيلعقتيل4طفلناهل عبده كالس زيلع3.

2015/09/27بني زيلعقتيل15طفلخلود إسماعيل كالس زيلع4.

2015/09/27بني زيلعقتيل6طفلرمزي إسماعيل كالس زيلع5.

2015/09/27بني زيلعقتيل10طفلعبدالكريم حسين حارثي زيلع6.

2015/09/27بني زيلعقتيل6طفلروباء حسين حارثي زيلع7.

2015/09/27بني زيلعقتيل4طفلتهاني حسين حارثي زيلع8.

2015/9/27م

استهداف منازل مدنية في بني زيلع – مديرية ميدي – محافظة حجة
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/27بني زيلعقتيل14طفلليلى أبكر محمد زيلع9.

2015/09/27بني زيلعجريح  16طفلغالية محمد حارثي زيلع10.

2015/09/27بني زيلعجريح  11طفلخالد إسماعيل كالس زيلع11.

2015/09/27بني زيلعجريح  6طفلعائشة إسماعيل كالس زيلع12.

2015/09/27بني زيلعجريح  11طفلأمل محمد صغير زيلع13.

2015/09/27بني زيلعجريح  9طفلأشواق أحمد صغير زيلع14.

2015/09/27بني زيلعجريح18طفلمحمد أحمد أبكر زيلع15.
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عنــد الســاعة العاشــرة صباحــا مــن يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 2015/9/28م اســتهدف الطيــران الحربــي للســعودية 
وتحالفهــا بالصواريــخ والقنابــل المحرمــة قريــة واحجــة التابعــة لمديريــة ذوبــاب منهــا غارتيــن اســتهدفت تجمعــات 
ــي ســعيد  ــة وُيدعــى/ مرســل محمــد عل ــاف أحــد شــباب القري ــل زف ــن بمناســبة حف ــوا مجتمعي ــال كان نســائية وأطف
بصيبــص، وبشــكل متعمــد حصــد فيــه أكبــر عــدد ممكــن مــن المدنييــن األبريــاء مــن النســاء واألطفــال، وقــد نتــج عــن 
ذلــك القصــف مقتــل مــا ال يقــل عــن )131( مدنيــا بينهــم )72( امــرأة و)35( طفــل وإصابــة )45( آخريــن بينهــم 
نســاء وأطفــال واحتــراق المخيــم مــع مــا بقــي مــن أجســاد الضحايــا التــي عثــروا عليهــا متفحمــة قــد تغيــرت معالمهــا 

وصعــب التعــرف عليهــا.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/28واحجةقتيل3طفلأحمد حسين سعيد علي بصيبص1.

2015/09/28واحجةقتيل2طفلنزلي حسين سعيد علي بصيبص2.

2015/09/28واحجةقتيل6طفلنسيبة حسين سعيد علي بصيبص3.

2015/09/28واحجةقتيل8 أشهرطفلمعبدة حسين سعيد علي بصيبص4.

2015/09/28واحجةقتيل1.5طفلإبراهيم حسين سعيد علي بصيبص5.

2015/09/28واحجةقتيل12طفلصالح عوض علي سعيد6.

2015/09/28واحجةقتيل3طفلجليلة عبده علي سعيد حكمي7.

2015/09/28واحجةقتيل18طفلميراث عمري منصور عوض8.

2015/9/28م

استهداف مخيم عرس في منطقة واحجة – مديرية باب المندب )ذباب( – 
محافظة تعز
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/28واحجةقتيل17طفلفاطمة سالم علي ضيشني9.

2015/09/28واحجةقتيل16طفلفاطمة علي يحيى أحمد 10.

2015/09/28واحجةقتيل18طفلدولة محمد علي غيبوق11.

2015/09/28واحجةقتيل15طفلعبدالله محمد علي غيبوق12.

2015/09/28واحجةقتيل14طفلعلي عبدالله عبدالله عسيلي13.

2015/09/28واحجةقتيل12طفلمهيوب عطروش علي سعيد14.

2015/09/28واحجةجريح  13طفلمحمد زيد صالح15.

2015/09/28واحجةجريح  1طفلأواب محمد ناصر علي16.

2015/09/28واحجةجريح  3طفلسبأ محمد ناصر علي17.
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قتــل )11( مدنيــا بينهــم )4( أطفــال وجــرح )9( آخريــن بينهــم طفليــن جــراء قصــف الطيــران الســعودي وتحالفــه 
بثــاث غــارات جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن عبــده محمــد الشــرماني وتضــرر )12( منــزاًل مجــاورًا فــي قريــة بــاب 

المنــدب بمديريــة بــاب المنــدب.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/09/28قرية باب المندبقتيل8طفلمحمد عبدالله علي يحيى المعيبي1.

2015/09/28قرية باب المندبقتيل16طفلمحمد عبده محمد علي الشرماني2.

2015/09/28قرية باب المندبقتيل10طفلعمر عبده محمد علي الشرماني3.

2015/09/28قرية باب المندبقتيل8طفلعثمان عبده محمد علي الشرماني4.

2015/09/28قرية باب المندبجريح7طفليحيى عبدالله علي يحيى المعيبي5.

2015/09/28قرية باب المندبجريح6طفلأحمد فؤاد صالح الجبري6.

2015/9/28م

استهداف منزل الشرماني في قرية باب المندب - مديرية باب المندب )ذباب( - 
محافظة تعز
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قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا فــي مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 2015/10/7م بالتحليــق فــي اجــواء 
ــون بزفــاف ثاثــة أخــوة مــن خيــرة  ــي القريــة يحتفل ــاء مــاكان اهال قريــة ســنبان التابعــة لمديريــة عنــس – محافظــة ذمــار، أثن
شــبابها إلــى عــش الزوجيــة وهــم: الشــاب مؤيــد وأيمــن وعبدالرحمــن وآثــرت ان تغــادر دون ان تزغــرد لحفــل الزفــاف بصواريــخ 
المــوت، صاروخيــن كانــا كفيليــن بتدميــر كل شــيء, ســقط أحدهمــا  فــوق منــزل العــرس، واآلخــر فــوق خيمتــي الضيــوف والطبــخ، 
ومــا إن اصطــدم الصاروخــان بأهدافهمــا حتــى انبعثــت هالــة ناريــة كبــرى غطــت المنــزل والخيــام واعتلــى منهمــا الدخــان والشــرار 
ــة معهــا أشــاء وأرواح وحيــاة األطفــال والنســاء والرجــال المحتفليــن فــي  ــت تتطايــر فــي كل األجــواء حامل ــار وشــظايا كان والغب
تــل بالشــظايا، ومــن لــم تلتهمــه النــار قضــى تحــت ركام المنــزل .  مؤيــد وعروســه.  دفنهمــا 

ُ
العــرس، مــن لــم تمزقــه الصواريــخ ق

الــركام وأصيبــا بكســور وشــظايا وكذلــك أيمــن دفــن تحــت الــركام فــي الممــر قبــل أن يصــل إلــى عروســه التــي ســبقه إليهــا الصــاروخ 
واختطــف شــبابها وحياتهــا قبــل أن يشــاهد أحدهمــا اآلخــر، أمــا عبدالرحمــن فاحترقــت جثتــه بالقــرب مــن مولد الكهربــاء وتفحمت 
ه، وعروســه ُدفنــت تحــت األنقــاض وانتشــلت وقــد تلطــخ فســتان فرحهــا األبيــض بالدمــاء والغبــار  بجــواره جثــث ضيوفــه وأقربــاء
هــم  والشــظايا، والــد العرســان ووالدتهــم وثاثــة مــن إخوتهــم قتلــوا تحــت األنقــاض، أعمــام وعمــات العرســان وأخوالهــم وأبناء
وأعمــام وخــاالت العرائــس وأقربائهــن ومــن حضــر معهــن مــن األطفــال، قتلــوا تحــت األنقــاض، )7( نســاء مــن أهالــي العرائــس 
قتلــن، أجســاد احترقــت حــد التفحــم، وأطفــال مزقــت الصواريــخ كل جــزء منهــم، حــل المــوت والدمــار مــكان الحيــاة واإلعمــار، هــب 
النــاس مــن كل جانــب النتشــال الجثــث وإســعاف الجريحيــن مــن األطفــال والنســاء والرجــال، وقضــوا ليلتهــم تلــك مــع صبــاح اليــوم 
التالــي أجــواء المــوت، تســعة وأربعــون إنســانا زغــردت لهــم الطائــرات الحربيــة بالمــوت، معظمهــم أطفــال ونســاء، ، لــم يبــق مــن 
المنــزل وخيمــة الطباخــة اال بعــض األوانــي والماعــق واألكــواب التــي كانــت شــاهده علــى جرائــم القتــل واالســتهتار بحيــاة البشــر. 

وقــد بلــغ عــدد القتلــى )49( مدنيــا بينهــم )23( طفــًا، أمــا الجرحــى فقــد بلــغ عددهــم )52( جريحــا بينهــم )21( طفــًا. 

2015/10/7م

استهداف حفل زفاف في قرية سنبان – مديرية عنس - محافظة ذمار
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/10/07قرية سنبانقتيل4طفلةأسيل صالح عايش الحميدي1.

2015/10/07قرية سنبانقتيل5طفلةريناد عدنان حسين علي المفتيشة2.

2015/10/07قرية سنبانقتيل6طفلةنورهان محمد جمال محمد غوبة3.

2015/10/07قرية سنبانقتيل8طفلةلمياء علي عبدالله المصري4.

2015/10/07قرية سنبانقتيل11طفلةأحالم محمد محمد الشاهري5.

2015/10/07قرية سنبانقتيل11طفلةهديل محمد أحمد الخربي6.

2015/10/07قرية سنبانقتيل12طفلةرهام عمار صالح المصري7.

2015/10/07قرية سنبانقتيل12طفلةعفاف مراد صالح المصري8.

2015/10/07قرية سنبانقتيل12طفلةسرور مروان صالح الدعير9.

2015/10/07قرية سنبانقتيل15طفلةثرياء عمار صالح المصري10.

2015/10/07قرية سنبانقتيل5طفلمحمد عصام جمال غوبة11.

2015/10/07قرية سنبانقتيل5طفلجود محمد جمال صالح غوبة12.

2015/10/07قرية سنبانقتيل5طفلمحمد جالل محمد صالح غوبة13.

2015/10/07قرية سنبانقتيل6طفلعايش صالح عايش الحميدي14.

2015/10/07قرية سنبانقتيل7طفلصالح أنور راجح15.

2015/10/07قرية سنبانقتيل8طفلمحمد ماجد ناصر علي المفتيشة16.

2015/10/07قرية سنبانقتيل8طفلعباد علي عبدربه المصري17.

2015/10/07قرية سنبانقتيل9طفلمحمد عادل علي الواسطي18.

2015/10/07قرية سنبانقتيل13طفلصالح أحمد صالح رايع19.

2015/10/07قرية سنبانقتيل13طفلشهاب خالد الحضرمي20.

2015/10/08قرية سنبانقتيل14طفلمحمد عبدالعزيز محمد البليشة21.

2015/10/08قرية سنبانقتيل17طفلمحمد محمد صالح غوبة22.

2015/10/08قرية سنبانقتيل  18طفلجميلة علي عبدالله المصري23.

2015/10/07قرية سنبانجريح  12طفلةشذا أحمد ناصر قطران24.

2015/10/07قرية سنبانجريح  15طفلةشيماء عتيق صالح علي 25.

2015/10/07قرية سنبانجريح  15طفلةيسرى عبدالعزيز البليشة26.

2015/10/07قرية سنبانجريح  8طفلةرفيقة أنور القاضي27.

2015/10/07قرية سنبانجريح  12طفلةسعاد عبدالرحمن فرخيط28.
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/10/07قرية سنبانجريح  15طفلةأسماء صالح المصري29.

2015/10/07قرية سنبانجريح  20طفلةهيفاء أحمد المصري30.

2015/10/08قرية سنبانجريح  6طفلرفيق أنور القاضي31.

2015/10/08قرية سنبانجريح  8طفلهشام عمار صالح المصري32.

2015/10/08قرية سنبانجريح  12طفلعبدالله صالح المصطفي33.

2015/10/08قرية سنبانجريح  10طفلعباس محمد علي صالح34.

2015/10/08قرية سنبانجريح  8طفلأنس صالح عباد35.

2015/10/08قرية سنبانجريح  12طفلمحمد توفيق صالح السنباني36.

2015/10/08قرية سنبانجريح  11طفلنصر صالح عباد37.

2015/10/08قرية سنبانجريح  5طفلأمجد محمد عبدربه المصري38.

2015/10/08قرية سنبانجريح  13طفلعبداللطيف جبر زومة39.

2015/10/08قرية سنبانجريح  10طفلعلي األشول40.

2015/10/07قرية سنبانجريح  13طفلةحسناء فخر الدين المصري41.

2015/10/08قرية سنبانجريح  18طفلمادية علي عتيق42.

2015/10/08قرية سنبانجريح  18طفلأنور قيس عبدالله القاضي43.

2015/10/08قرية سنبانجريح  18طفلعبدالله قيس القاضي44.
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فــي الســاعة الخامســة عصــر يــوم الخميــس الموافــق 2015/10/15م قامــت طائــرات التحالــف الســعودي بشــن غــارة 

جويــة اســتهدفت حــي ســكني فــي حــارة الســد جــوار مدرســة غمــدان بمنطقــة نقــم بمديريــة آزال ممــا أدى إلــى مقتــل 

)6( مدنييــن بينهــم )4( أطفــال وامرأتيــن وأصيــب )5( آخــرون بينهــم طفــل و)3( نســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/10/15حارة السد - نقمقتيل2.5طفلموسى علي ناجي فراص1.

2015/10/15حارة السد - نقمقتيل8طفلالهنوف علي ناجي فراص2.

2015/10/15حارة السد - نقمقتيل4طفلاسمهان علي ناجي فراص3.

2015/10/15حارة السد - نقمقتيل18طفلعبدالرحمن محمد حمود مريط4.

2015/10/15حارة السد - نقمجريح16طفلسميح محي علي القادري5.

2015/10/15م

قصف منازل مدنية في حارة السد – مديرية آزال – أمانة العاصمة
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فــي الســاعة التاســعة صبــاح يــوم األحــد عنــد الســاعة التاســعة، الموافــق 2015/10/25م – شــن الطيــران الســعودي 
ــذي يقــام فيــه حفــل عــرس فــي منطقــة قــاع  ــي  ال ــزل المواطــن/ محمــد الريب ــة اســتهدفت من وتحالفــه غــارة جوي
القيضــي – رهــم العليــا – مديريــة ســنحان – محافظــة صنعــاء أدى إلــى مقتــل )4( جميعهــم أطفــال، وأصيــب )17( 

مدنيــا بينهــم )12( طفــًا، وامرأتيــن.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/10/25رهم العلياقتيل18طفلعبدالكريم محمد محمد ثابت الجوفي1.

2015/10/25رهم العلياقتيل10طفلنصار عبدالحليم هاشم علي الصبري2.

2015/10/25رهم العلياقتيل12طفلمعاذ عبدالغني عثمان الغريبي3.

2015/10/25رهم العلياقتيل15طفلرياض عبده علي محمد اإلبي4.

2015/10/25رهم العلياجريح  3طفلخلود خالد عبدالله محمد الحيدري5.

2015/10/25رهم العلياجريح  6طفلإسحاق سليم محمد عبدالولي الصبري6.

2015/10/25رهم العلياجريح  9طفلمرام محمد محمد ثابت الجوفي7.

2015/10/25رهم العلياجريح  10طفلخليل محمد محمد ثابت الجوفي8.

2015/10/25م

استهداف منزل محمد الريبي بمنطقة رهم العليا – مديرية سنحان – محافظة 
صنعاء
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/10/25رهم العلياجريح  10طفلخلود طاهر محمد صالح الجوفي9.

2015/10/25رهم العلياجريح  11طفلزكريا زكي عبدالله الحيدري10.

2015/10/25رهم العلياجريح  11طفلماهر أيوب عبده عبدالله الصبري11.

2015/10/25رهم العلياجريح  13طفلعبدالقدوس محمد محمد ثابت الجوفي12.

2015/10/25رهم العلياجريح  15طفلإلهام طاهر محمد صالح الجوفي13.

2015/10/25رهم العلياجريح  15طفلشيماء محمد محمد ثابت الجوفي14.

2015/10/25رهم العلياجريح  16طفلخديجة محمد محمد ثابت الجوفي15.

2015/10/25رهم العلياجريح  17طفلبسام عبده علي علي اإلبي16.



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

202

بتاريــخ 2015/10/26م قامــت طائــرات التحالــف الســعودي بشــن غــارة جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن حمــود 
القوقعــة فــي حــي الســنينة الســكني، ممــا أدى إلــى تدميــره مــع إلحــاق الضــرر بمقبــرة الســنينة ومنــازل المدنييــن 

ــال.  المجــاورة وجــرح )14( مدنيــا بينهــم )3( نســاء و)8( أطف

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/10/26السنينةجريح5طفلهدية نبيل علي أحمد القوقعة1.

2015/10/26السنينةجريح3أشهرطفلأسماء نبيل علي أحمد القوقعة2.

2015/10/26السنينةجريح6طفلنجاد عبده علي حمود القوقعة3.

2015/10/26السنينةجريح4طفليوسف محمد علي حمود القوقعة4.

2015/10/26السنينةجريحيومينطفلصخر محمد علي حمود القوقعة5.

2015/10/26السنينةجريح13طفلفارس عبده علي حمود القوقعة6.

2015/10/26السنينةجريح2طفلمجاهد عمار مجاهد القبيلي7.

2015/10/26السنينةجريح18طفلإحسان عبدالعالم الحمادي8.

2015/10/26م

استهداف منزل حمود القوقعة - مديرية معين - أمانة العاصمة
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عنــد الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 2015/11/9م  قصــف الطيــران الســعودي 

وتحالفــه بعــدة غــارات جويــة مســتخدما قنابــل عنقوديــة تجمعــا للمواطنيــن أثنــاء تلقيــح أطفالهــم ضــد 

شــلل األطفــال فــي الطريــق العــام بمنطقــة الطلــح بمديريــة ســحار ممــا أدى إلــى مقتــل )3( مدنييــن بينهــم 

طفــل، وأصيــب )11( آخريــن بينهــم طفــل وامرأتيــن. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/11/09الطريق العامقتيل طفلرائد سلطان أحمد الغزيري1.

2015/11/09الطريق العامجريح طفلنورة أحمد يوسف2.

2015/11/9م

استهداف الطريق العام بمنطقة الطلح - مديرية سحار - محافظة صعدة
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فــي تمــام الســاعة الســابعة مــن صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2015/11/29م اســتهدف طيــران التحالــف الســعودي 
بغــارة جويــة خــزان ميــاه وســط حــي ســكني بمنطقــة الجــرداء – الخفجــي – بمديريــة الســبعين أســفر عــن مقتــل )4( 

مدنييــن بينهــم طفــل، وأصيــب ) 20( مدنيــا بينهــم )14( طفــًا، وامرأتيــن. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةقتيل12طفلةهنادي مفتاح غالب مهدي1.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح15طفلةإكرام عبده عبدالله  حمادي2.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح6طفلةهبة فواز علوة الحبيشي3.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح4طفلةريماس فواز علوة الحبيشي4.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح7طفلةنجوى شاهر ناصر الخللي5.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح5طفلةنجالء شاهر ناصر محمد الخللي6.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح4طفلةميسون شاهر ناصر محمد الخللي7.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح17طفلعلي صالح حسين العيضي8.

2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح11طفلحزام أحمد حزام الخاشة9.
2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح13طفلةأميمة أحمد حزام الخاشة10.
2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح12طفلمجد أحمد عبده علي البكالي11.
2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح2طفلةتوبة محمود عبده علي البكالي12.
2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح10طفلمحمد أحمد عبده علي البكالي13.
2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح3طفلةشهد إبراهيم عبده علي البكالي14.
2015/11/29الجرداء - حارة البير البعيدةجريح5طفلةهديل مفتاح غالب مهدي15.

2015/11/29م

استهداف حي الجرداء – مديرية السبعين – أمانة العاصمة
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فــي الســاعات االولــى مــن فجــر يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 2015/11/30م شــنت المقاتــات الحربيــة لقــوات الســعودية 
وتحالفهــا هجومــا جويــاً بالصواريــخ حيــث اســتهدفت ب)4( صواريــخ منــازل المدنييــن ودمرتهــا على رؤوس ســاكنيها 
فــي حــي الروضــة بمنطقــة الطلــح مديريــة ســحار ممــا أدى إلــى تدميــر )4( منــازل وتضــرر )15( منــزاًل مجــاورًا كمــا 
أدى القصــف إلــى مقتــل )7( مدنييــن بينهــم طفليــن و)4( نســاء، وأصيــب )11( آخريــن بينهــم )6( أطفــال و)5( 

نســاء. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/11/30الطلحقتيل12طفلوجدان عبداللطيف أحمد الطويري1.

2015/11/30الطلحقتيل16طفلبشار شايع عريضة شايع2.

2015/11/30الطلحجريح8طفلوجدي عبداللطيف أحمد الطويري3.

2015/11/30الطلحجريح6طفلنصر الله عبداللطيف أحمد الطويري4.

2015/11/30الطلحجريح5طفلفاطمة عبداللطيف أحمد الطويري5.

2015/11/30الطلحجريح4طفلزهراء عبداللطيف أحمد الطويري6.

2015/11/30الطلحجريح3طفلمحمد عبداللطيف أحمد الطويري7.

2015/11/30الطلحجريح7طفلإلهام وليد البصلي8.

2015/11/30م

استهداف منازل مدنية بحي الروضة بمنطقة الطلح - مديرية سحار – محافظة 
صعدة
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ــة  ــع للســعودية وتحالفهــا بشــن غــارة جوي ــي التاب ــران الحرب ــام الطي ــق  2015/12/13م ق ــوم األحــد المواف ــي ي ف
ــا أســفر عــن مقتــل )10(  ــان م ــة حيف ــك المحطــة بمنطقــة ذي ســامر بمديري ــزل مال مســتهدفا محطــة وقــود ومن
مدنييــن بينهــم )8( أطفــال وامرأتيــنء مــن أســرة واحــدة وإصابــة بقيــة األســرة البالــغ عددهــم )8( وتدميــر المنــزل 

ومحطــة الوقــود واحتراقهــا.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/12/13ذي سامرقتيل15طفليحيى محمد أسعد1.

2015/12/13ذي سامرقتيل14طفلنزيهة محمد أحمد أسعد2.

2015/12/13ذي سامرقتيل15طفلأحمد محمد أسعد3.

2015/12/13ذي سامرقتيل11طفلنجالء فؤاد محمد أسعد4.

2015/12/13ذي سامرقتيل8طفلنعايم فهد محمد أحمد أسعد5.

2015/12/13ذي سامرقتيل7طفلعبير فهد محمد أحمد أسعد6.

2015/12/13ذي سامرقتيل10طفلنور فهد محمد أحمد أسعد7.

2015/12/13ذي سامرقتيل3طفلمحمد فهد محمد أحمد أسعد8.

2015/12/13م

استهداف محطة وقود بمنطقة ذي سامر – مديرية حيفان - محافظة تعز
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فــي الســاعة الرابعــة عصــر يــوم األحــد الموافــق 2015/12/13م شــنت الطائرتــت الحربيــة التابعــة للســعودية 
وتحالفهــا ســت غــارات جويــة مســتهدفا منــازل المدنييــن بقريــة غــزة بمنطقــة الحجــاورة بمديريــة حــرض مــا أدى إلــى 
مقتــل )12( مدنيــا بينهــم )3( نســاء و)2( أطفــال وإصابــة )25( آخريــن بينهــم )4( أطفــال و)5( نســاء وتدميــر 

)9( منــازل وتضــرر )10( منــازل مجــاورة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/12/13قرية غزةقتيل7طفلأسامة محمد علي جربوش1.

2015/12/13قرية غزةقتيل10طفلليانة علي قبيح حيراني2.

2015/12/13قرية غزةجريح7طفلعائشة علي قبيح3.

2015/12/13قرية غزةجريح14طفلنواف سالم شوعي4.

2015/12/13قرية غزةجريح10طفلأحمد محمد منصور عتيس5.

2015/12/13قرية غزةجريح10طفلسعد نايف شوعي قبيح6.

2015/12/13م

استهداف منازل مدنية بقرية غزة – مديرية حرض – محافظة حجة
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فــي مســاء يــوم األحــد عنــد الســاعة العاشــرة ونصــف بتاريــخ 2015/12/20م اســتهدف الطيــران التابــع 

)3( غــارات جويــة منــازل المدنييــن فــي حــي الشــهداء الســكني بمديريــة الحالــي  للســعودية وتحالفهــا بـــ

وســط مدينــة الحديــدة أدى إلــى مقتــل )7( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال، وأصيــب )10( آخريــن بينهــم 

طفــل وامــرأة . 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/12/20حي الشهداءقتيل3طفلريناد محمد قائد1.

طفلنهاد علي عبدالله2.
 4

شهور
2015/12/20حي الشهداءقتيل

2015/12/20حي الشهداءقتيل5طفلإبراهيم علي عبدالله3.

2015/12/20حي الشهداءجريح16طفلسمية حميد الوصابي4.

2015/12/20م

استهداف حي الشهداء – مديرية الحالي – محافظة الحديدة
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ــع  ــي التاب فــي تمــام الســاعة الســابعة ونصــف مــن مســاء يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 2015/12/28م شــن الطيــران الحرب
للســعودية وتحالفهــا غــارة جويــة اســتهدفت وبصــورة عمديــة ومباشــرة االعيــان المدنيــة وقتــل المدنييــن فــي حــارة 
الحضــن بمنطقــة جــدر بمديريــة بنــي الحــارث ممــا أدى إلــى مقتــل )3( مدنييــن بينهــم طفــل، وأصيــب )17( مدنيــا 

بينهــم )11( طفــل، و)5( نســاء. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/12/28جدر- الحضنقتيل8طفلأصيل صالح منيف1.

2015/12/28جدر- الحضنجريح3طفلصفوان عصام راجح العريفي2.

2015/12/28جدر- الحضنجريح3طفلمحمد أحمد صالح ورور3.

2015/12/28جدر- الحضنجريح4طفلراجح عصام راجح العريفي4.

2015/12/28جدر- الحضنجريح4طفلشعيب أحمد صالح ورور5.

2015/12/28جدر- الحضنجريح8طفلأبرار عصام راجح العريفي6.

2015/12/28جدر- الحضنجريح8طفلبسام عبدالله األسدي7.

2015/12/28جدر- الحضنجريح10طفلأنهار عصام راجح العريفي8.

2015/12/28جدر- الحضنجريح10طفلبشار عبدالله األسدي9.

2015/12/28جدر- الحضنجريح12طفلشادي صالح أحمد يحيى الحاشدي10.

2015/12/28م

استهداف حارة الحضن – مديرية بني الحارث – أمانة العاصمة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2015/12/28جدر- الحضنجريح16طفلمعاذ خالد أحمد السلبي11.

2015/12/28جدر- الحضنجريح17طفلبالل غالب أحمد الحرازي12.
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فــي الســاعة الواحــدة ونصــف بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الخميــس الموافق 2016/1/5م شــنت المقاتات 

الحربيــة التابعــة لقــوات الســعودية وتحالفهــا هجومــا جويــاً بالصواريــخ علــى أمانــة العاصمــة إحــدى هــذه 

الصواريــخ اســتهدف مركــز النــور لرعايــة المكفوفيــن فــي مديريــة الصافيــة ممــا أدى إلــى تدميــر المبنــى 

علــى رؤوس الطــاب المكفوفيــن ممــا أدى إلــى إصابــة  )3( مدنييــن بينهــم )2( أطفــال. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/1/5مركز المكفوفينجريح14طفلفهد عبدالعزيز مصلح العوش1.

2016/1/5مركز المكفوفينجريح12طفلزياد عبده مصلح 2.

2016/1/5م

استهداف مركز النور لرعاية المكفوفين – مديرية الصافية - أمانة  العاصمة
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فــي صبــاح يــوم الثاثــاء عنــد الســاعة الثامنــة بتاريــخ 2016/1/12م شــنت المقاتــات الحربيــة لقــوات الســعودية 
وتحالفهــا هجومــا جويــاً مســتهدفة بثــاث قنابــل شــديدة اإلنفجــار مســجد وحمــام جــارف الطبيعــي والــذي يقصــده 
المرضــى وذوي االعاقــات مــن مناطــق مختلفــة والكائــن فــي منطقــة جــارف بــوادي الجــار بمديريــة بــاد الــروس مــأدى 

إلــى مقتــل )14( مدنيــا بينهــم )5( أطفــال و)5( نســاء، وأصيــب )18( آخريــن بينهــم )5( أطفــال و)4( نســاء. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/12حمام جارفقتيل6 أشهر طفلةآيات فؤاد علي حسين دماح1.

2016/01/12حمام جارفقتيل12 طفلةبيان علي محمد زيد2.

2016/01/12حمام جارفقتيل 2طفلصادق محمد شائف الفقيه3.

2016/01/12حمام جارفقتيليوم واحدطفلإبن فاطمة محسن عبادي4.

2016/01/12حمام جارفقتيل15طفلياسمين فؤاد علي حسين دماج5.

2016/01/12حمام جارفجريح6 طفلحمزة فؤاد علي حسين علي دماح6.

2016/01/12حمام جارفجريح10 طفلصفوان علي محمد زيد7.

2016/01/12حمام جارفجريح17 طفلعلي أحمد محمد سالمة8.

2016/01/12حمام جارفجريح17طفلبرهان حسين دماج9.

2016/01/12حمام جارفجريح11طفلعلي محمد الطويل10.

2016/1/12م

استهداف حمام جارف – مديرية سنحان - محافظة صنعاء
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فــي صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2016/1/19م قامــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا بشــن غــارة جويــة 

مســتهدفة مدرســة األيتــام بحــي 14 أكتوبــر بمنطقــة الحريــر مــا أدى إلــى مقتــل )11( مدنيــا بينهــم )4( طــاب 

أيتــام ومعلمــة وإصابــة )10( آخريــن وتضــرر المدرســة بأضــرار جســيمة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/19مدرسة األيتامقتيل 9طفلعبدالرحمن عبدالله سعيد1.

2016/01/19مدرسة األيتامقتيل12 طفلأسماء عبدالله سعيد2.

2016/01/19مدرسة األيتامقتيل13 طفلأزهار محمد فرحان3.

2016/01/19مدرسة األيتامقتيل 10طفلفايز ناصر سعيد4.

2016/1/19م

استهداف مدرسة األيتام بمنطقة الحرير – مدينة تعز - محافظة تعز
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بعــد غــروب شــمس يــوم الثاثــاء الموافــق 2016/1/19م قــام الطيــران الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا بشــن 
هجومــا جويــاً علــى منــازل المدنييــن مســتهدفا بغــارة جويــة منــزل المواطــن حســن صبــري، والــذي تســكن فيــه أســرة 
صبــري وأســرتين مــن اقاربــه نازحتيــن فــي منزلــه وهمــا أســرة المواطــن / خالــد ســالم الكعيــد وأســرة المواطــن /خاصــر 
ممــا أدى إلــى تدميــر المنــزل علــى ســاكنيه وتضــرر )27( منــزاًل مجــاورًا فــي منطقــة مــران بمديريــة حيــدان وقــد أدى 

القصــف إلــى مقتــل )14( مدنيــا بينهــم )7( أطفــال و)3( نســاء، وأصيــب )7( آخريــن بينهــم )5( أطفــال وامــرأة. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/19مرانقتيل2طفلمرتضى عبدالكريم صبري1.

2016/01/19مرانقتيل1طفلبراءة عبدالكريم صبري2.

2016/01/19مرانقتيل16طفلهاشم محمد الحمران3.

2016/01/19مرانقتيل15طفلضيف الله عبدالكريم صبري4.

2016/01/19مرانقتيل13طفلفارس عبدالكريم صبري5.

2016/01/19مرانقتيل12طفلزهراء ضيف الله صبري6.

2016/01/19مرانقتيل10طفلغدير ضيف الله صبري7.

2016/01/19مرانجريح13طفلمحمد حسين دعيبل8.

2016/01/19مرانجريح9طفلانتصار عبدالكريم صبري9.
2016/01/19مرانجريح10طفلخالد خالد سالم الكعيد10.

2016/01/19مرانجريح13طفلعبدالله حسين ضيف الله صبري11.

2016/01/19مرانجريح11طفلعادل فيصل مشقية12

2016/1/19م

استهداف منزل الكعيد بمنطقة مران – مديرية حيدان - محافظة صعدة
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وفــي ظهيــرة يــوم الخميــس بتاريــخ 2016/1/21م  قــام الطيــران الحربــي للســعودية وتحالفهــا بشــن هجومــا جويــا علــى 
منــازل المدنييــن فــي مدينــة ضحيــان متعمــدًا قتــل أكبــر عــدد مــن المدنييــن فقــد اســتهدفت بصاروخــه االول منــزل احــد 
المواطنيــن شــرق مدينــة ضحيــان  أدى إلــى تدميــره علــى رؤوس ســاكنيه وتدميــر مســجد عمــار بــن ياســر وبعــد خمــس 
دقائــق قصــف بغــارة اخــرى منــزل احــد المواطنيــن وســط المدينــة تجمــع بعثهــا المواطنيــن واقبلــت ســيارات االســعاف مــع 
طاقمهــا الطبــي ليقومــوا بمــا يتوجــب عليهــم مــن إســعاف وانقــاذ الضحايــا ووصــل معهــم اإلعاميــون ليوثقــوا ويصــوروا مــا 
يقــوم بــه التحالــف الســعودي  مــن جرائــم بحــق المدنييــن وينقلــوه للعالــم لكــي يشــاهد جرائــم التحالــف مــا إن وصــل الجميــع 
وكل بــدأ يقــوم بمــا يتوجــب عليــه عــاود الطيــران القصــف مــرة اخــرى ليمنــع المســعفين مــن اســعاف الضحايــا والمنقذيــن 
مــن انقــاذ حيــاة مــن يوجــد تحــت االنقــاض ويمنــع المصــور مــن تصويــر ونقــل قبــح وخبــث جرائمــه فقــام باســتهدافهم 
وقتلهــم جميعــا لتكــون الحصيلــة   مقتــل )34( مدنيــا بينهــم )7( أطفــال وامرأتيــن، و)3( اطبــاء مــن فريــق االســعاف 

ومصــور قنــاة المســيرة وأصيــب )32( آخريــن بينهــم )12( طفــًا و)4( نســاء. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/21ضحيانقتيل طفلإقبال مجاهد القطيني1.

2016/01/21ضحيانقتيل16طفلهاشم محمد الحمران2.

2016/01/21ضحيانجريح13طفلنواف حسين جابر3.

2016/01/21ضحيانجريح13طفلعيبان إبراهيم الهدوي4.

2016/1/21م

استهداف المدنيين وفرق اإلسعاف بمدينة ضحيان - مديرية مجز - محافظة 
صعدة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/21ضحيانجريح13طفلذياب قاسم غيالن5.

2016/01/21ضحيانجريح13طفلنادية حسين جابر6.

2016/01/21ضحيانجريح17طفلكثير يحيى العزي7.

2016/01/21ضحيانجريح11طفلإبراهيم عبدالله سراج8.

2016/01/21ضحيانجريح17طفلأحمد أحسن شغفل9.

2016/01/21ضحيانجريح9طفلزهور أحمد غزوان10.

2016/01/21ضحيانجريح18طفلشروق احمد الجوفي11.
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قامــت طائــرات دول التحالــف بقيــادة الســعودية فــي يــوم الجمعــة الموافــق )22 ينايــر 2016م( الســاعة 1:30 بعــد 
منتصــف الليــل بشــن غــارة جويــة علــى حــي بيــت بــوس المطــل علــى شــارع الخمســين أعقبــه دوي إنفجــار قــوي وعنيــف 
ــى تدميــر وهــدم منــزل المواطــن / عبــده محمــد علــي مرشــد شــباله والمكــون مــن طابــق واحــد علــى رؤوس  أدى إل
ســاكنيه  وتدميــر وأحــراق محلــه التجــاري لبيــع المابــس وتضــرر المنــازل والمحــات التجاريــة المجــاورة لمنــزل شــباله 
بأضــرار جســيمة وفادحــة  ســببها إنــدالع واشــتعال الحريــق الهائــل التــي اســتمر حتــى صبــاح اليــوم الثانــي رغــم محاولــة 
الدفــاع المدنــي اطفــاء الحريــق لكميــة المــواد القابلــة للحريــق واالشــتعال داخــل ســت محــات تجاريــة  وعشــرات منــازل 
المواطنيــن وأحــراق واتــاف ســيارة واحــده، وقــد إدى ذلــك إلــى مقتــل  الطفــل / محمــد عبــده علــي مرشــد شــبالة البالــغ 
مــن العمــر 11 عامــا وجــرح )6( مــن أفــراد أســرة شــباله بينهــم طفليــن وامرأتيــن تــم إنتشــالهم مــن تحــت االنقــاض 

والــركام واســعافهم إلــى المستشــفى مــن قبــل متطوعيــن مــن أبنــاء الحــي.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/22بيت بوسقتيل11طفلمحمد عبده محمد مرشد شبالة1.

2016/01/22بيت بوسجريح8طفليوسف عبده محمد مرشد شبالة2.

2016/01/22بيت بوسجريح12طفلأسرا عبد محمد مرشد شبالة3.

2016/1/22م

استهداف منزل عبده شبالة منطقة بيت بوس – مديرية السبعين  - محافظة 
صنعــاء
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ــاء مــاكان معظــم  ــة الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف ليــل اإلثنيــن الموافــق )2016/1/25م( وأثن فــي قراب

ســكان العاصمــة صنعــاء نائميــن، أيقضتهــم علــى صــوت انفجــار شــديد افزعهــم ناتــج عــن اســتهداف طيــران التحالــف 

الســعودي لمنــزل القاضــي/ يحيــى ُربيــد الــذي كان بداخلــه مــع جميــع أفــراد اســرته البالــغ عددهــم 12 شــخصا. قتــل 

ــه الثاثــة )صــاح ومحمــد وروابــي(  بينمــا جــرح ابنــه صــادق وقتلــت  القاضــي وزوجتــه وابنــه صــاح وزوجتــه وأطفال

زوجــه ابنــه صــادق والتــي كانــت حامــل هــي وجنينهــا وقتــل ايضــا حفيــده محمــد صــادق(.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/1/25األمانةقتيل4طفلمحمد صالح يحيى ُربيد1.

2016/1/25األمانةقتيل2طفلصالح صالح يحيى ُربيد2.

2016/1/25األمانةقتيلة5طفلةروابي صالح يحيى ُربيد3.

2016/1/25األمانةقتيل2.5طفلمحمد صادق يحيى ُربيد4.

2016/1/25م

استهداف منزل القاضي يحيى محمد ربيد – حي النهضة - مديرية الثورة امانة 
العـــــــاصمة
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فــي وقــت متأخــر مــن يــوم الســبت الموافــق 2016/1/26م أســقطت المقاتــات الجويــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا 
قنبلتيــن جويتيــن علــى منــزل الشــيخ/ صالــح ردمــان بقريــة الحصــن بمديريــة المطمــة  محافظــة الجــوف أســفرت عــن 
ــة )7( آخريــن  وقــوع مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا )12( قتيــًا بينهــم )3( نســاء و)4( أطفــال مــن أســرته وإصاب

بينهــم طفليــن جمعيهــم مــن أســرة الشــيخ/ صالــح ردمــان إضافــة إلــى تدميــر منزلــه تدميــرًا كليــا.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/1/26المطمةقتيل15 طفلفيصل عبدالله محسن هادي1.

2016/1/26المطمةقتيل12طفلرمزي عيضة ناجي زوبان2.

2016/1/26المطمةقتيل12طفلجمالة عيضة ناجي زوبان3.

2016/1/26المطمةقتيل17طفلنورة محسن الحاج منيف4.

2016/1/26المطمةجريح15طفلصالح ناجي محمد زوبان5.

2016/1/26المطمةجريح18طفلحميد عبدلله حسن جعمل6.

2016/1/26م

استهداف منزل الشيخ/ صالح ردمان – مديرية المطمة - محافظة الجوف
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استهداف منزل عيدروس علي محمد الحاج  – منطقة عطان – مديرية السبعين 
-  أمانــــة العـــــاصمة

 فــي ليــل الخميــس الموافــق )28 ينايــر 2016م( وبالتحديــد الســاعة الثامنــة مســاًء تعــرض منــزل 

عيــدروس علــي الحــاج الواقــع فــي قريــة قرمــان - عطــان للقصــف الجــوي مــن قبــل الطيــران الحربــي التابــع 

ــة والحجــارة  ــى ركام مــن االترب  فــي المنــزل وأحــال المنــزل إل
ً
ــف الســعودي بصــاروخ انفجــر مباشــرة للتحال

فــوق رؤوس أســرة عيــدروس الحــاج والمكونــة مــن ســتة أفــراد بينهــم طفليــن وثــاث نســاء ورب األســرة 

عيــدروس ، والتــي اصبحــت أجســادهم متقطعــة وممزقــة وأشــاء متناثــرة تحــت التــراب.

2016/1/28م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

قتيل13طفلمحمد عيدروس علي محمد الحاج1.
عطان - أمانة 

العاصمة
2016/1/28م

قتيل17طفلأسيل عيدروس علي محمد الحاج2.
عطان - أمانة 

العاصمة
2016/1/28م
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فــي الســاعة الثامنــة مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 2016/1/30م وأثنــاء مــا كانــت أســرة المواطــن/ عبدالوهــاب 

نوفــل نائميــن، أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة علــى إســتهداف المنــزل ودمرتــه علــى رؤوس ســاكنية فــي 

بيــت نوفــل بمنطقــة الرحبــة بمديريــة بنــي الحــارث لتكــون الحصيلــة مقتــل )6( مدنييــن بينهــم طفليــن و)3( نســاء 

، وأصيــب )6( آخريــن بينهــم طفليــن وامــرأة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/01/30بيت نوفل - الرحبةقتيل12طفلمحمد يحيى صالح الريمي1.

2016/01/30بيت نوفل - الرحبةقتيل5طفلأمل محمد الجفري2.

2016/01/30بيت نوفل - الرحبةجريح16طفلموسى عبدالغفار الشميري3.

2016/01/30بيت نوفل - الرحبةجريح18طفلوليد فيصل المغربة4.

2016/1/30م

استهداف منزل المواطن عبدالوهاب نوفل - مديرية بني الحارث - 
أمانة العاصمة
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عنــد الســاعة العاشــرة تقريبــا مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2016/2/2م شــنت المقاتــات الجويــة لقــوات 
الســعودية وحلفائهــا غارتيــن جويتيــن علــى جســر عيــن وشــا الحيــوي ودمــرت الجســر كليــا ثــم عــاودت بعــد ســاعة 
تقريبــا قصفهــا الجــوي بصــاروخ موجــه علــى الجســر مــا أدى إلــى مقتــل الطفــل شــهاب أحمــد حجيــل وإصابــة )5( أطفــال 
آخريــن مــن أســرة بنــي حجيــل باغتتهــم الطائــرات الحربيــة بغارتهــا الثالثــة أثنــاء تواجدهــم بجــوار الجســر يشــاهدون 

آثــار الدمــار الــذي خلفــه القصــف الجــوي بالجســر.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/02/02جسر عين وشاءقتيل12طفلشهاب أحمد محمد حمود حجيل1.

2016/02/02جسر عين وشاءجريح15طفلنشمي مسعود حجيل2.

2016/02/02جسر عين وشاءجريح13طفلعباد خالد محمد حجيل3.

2016/02/02جسر عين وشاءجريح10طفلعبدالله نبيل محمد حجيل4.

2016/02/02جسر عين وشاءجريح13طفلزيد صالح محمد حجيل5.

2016/02/02جسر عين وشاءجريح15طفلمثارغ هادي حجيل6.

2016/2/2م

استهداف جسر عين وشا – مديرية نهم – محافظة صنعاء
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ــاء مــا كان النازحيــن و المســافرين فــي  ــاء الموافــق 2016/2/3م وأثن ــي الســاعة الواحــدة ظهــر يــوم الثاث فــي حوال
الخــط العــام فاجأتهــم الطائــرات الحربيــة بصــاروخ اســتهدف ســيارة النــازح يحــي أبــو علهــان مباشــرة وبشــكل متعمــد 
ــى  ــازل فيهــا، كان عل ــي طالهــا القصــف بشــكل متكــرر ومســتمر ودمــر معظــم المن ــن مــن قريتهــم الت وهــم نازحي
ــى  ــران وأحــال أجســادهم إل ــه قتلهــم الطي ــه وإحــدى أخوات ــه األطفــال وبنات ــه وابنائ الســيارة المواطــن يحيــى وزوجت
جثــث متفحمــة وأشــاء متناثــرة، وأضــاف مأســاة جديــدة بحــق المدنييــن إلــى مئــات المآســي والجرائــم التــي ارتكبتهــا 

هــذه الطائــرات بشــكل يومــي.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/02/03السد-برانقتيل10طفلشفيا أحمد أحمد علي أبو علهان1.

2016/02/03السد-برانقتيل12طفلعبدالكريم أحمد أحمد علي أبو علهان2.

2016/02/03السد-برانجريح17طفلنواف أحمد أحمد علي أبو علهان3.

2016/2/3م

استهداف أسرة أبو علهان – مديرية نهم – محافظة صنعاء
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ــي الســاعة 9:30 مســاء الثاثــاء 9 ينايــر  شــنت الطائــرات الحربيــة للتحالــف الســعودي غارتيــن جويتيــن حوال

2016م علــى منــزل اإلعامــي/ منيــر الحكيمــي ومخــزن بازرعــة للزيــوت بحــي بيــت معيــاد المأهــول بالســكان 

ــة العاصمــة صنعــاء. المدنييــن وممتلكاتهــم الخاصــة وأعيــان مدنيــة – مديريــة الســبعين بأمان

اســتهدفت الغــارة األولــى/ منــزل الحكيمــي ودمرتــه بالكامــل علــى رؤوس أســرته المكونــة مــن 5 أشــخاص هــم 

رب األســرة/ منيــر مقبــل الحكيمــي البالــغ مــن العمــر 40 عامــا، وزوجتــه اإلعاميــة/ ســعاد علــي حجيــرة تبلــغ 

ــغ مــن العمــر 10 أعــوام، ومحمــد منيــر 8 أعــوام،  مــن العمــر 35 عامــا، وأطفالهمــا الثاثــة رامــي منيــر البال

ونــوران منيــر البالغــة مــن العمــر5 أعــوام، قضــت عليهــم وحشــية الغــارة الجويــة وقتلــت األســرة بأكملهــا وظلــت 

جثثهــم عالقــة بيــن صبيــات وأنقــاض منزلهــم المهــدم فيمــا أصابــت الغــارة األخــرى مخــزن الزيــوت لبازرعــة 

)5 – 10 متــر( هدمــت الغــارة مبنــى الهنجــر  علــى مقربــة مــن منــزل الحكيمــي وتفصــل بينهمــا مســافة تقــدر بـــ

وأتلفــت محتوياتــه مــن زيــوت المحــركات وتســببت الغــارة أيضــا إلــى انــدالع حرائــق كبيــرة بالمخــزن طالــت منــزل 

الضحيــة الحكيمــي وممتلــكات المدنييــن المجــاورة لتصبــح الحصيلــة النهائيــة وقــوع مجــزرة بشــعة راح ضحيتهــا 

أســرة منيــر الحكيمــي بأكملهــا المكونــة مــن 5 أشــخاص 3 أطفــال وأبويهمــا كمــا أســفرت الغارتيــن اإلجراميــة 

عــن إصابــة 13 مدنيــا هــم قــوام ثــاث أســر مــن أهالــي الحــي بينهــم 10 أطفــال 

2016/2/9م

استهداف منزل اإلعالمي/ منير الحكيمي ومخزن بازرعة للزيوت - حي بيت معياد - 
مديرية السبعين- أمانة العاصمة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/02/09السبعينقتيل5طفلنوران منير مقبل حيدر الحكيمي1.

2016/02/09السبعينقتيل8طفلمجد منير مقبل حيدر الحكيمي2.

2016/02/09السبعينقتيل10طفلرايم منير مقبل حيدر الحكيمي3.

2016/02/09السبعينجريح6طفليوسف يعقوب مصلح الذماري4.

2016/02/09السبعينجريح6طفلدعاء فؤاد علي مصلح جواح5.

2016/02/09السبعينجريح8طفلمصطفى يعقوب مصلح الذماري6.

2016/02/09السبعينجريح8طفلسمية فؤاد علي مصلح جواح7.

2016/02/09السبعينجريح10طفلأسماء فؤاد علي مصلح جواح8.

2016/02/09السبعينجريح12طفلندى يعقوب مصلح الذماري9.

2016/02/09السبعينجريح15طفلوليد رضوان مصلح الذماري10.

2016/02/09السبعينجريح14طفلنجوى فؤاد علي مصلح جواح11.

2016/02/09السبعينجريح17طفلعبدالقادر رضوان مصلح الذماري12.

2016/02/09السبعينجريحطفلفؤاد علي مصلح أحمد جواح13.
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى ارتــكاب واحــدة مــن أبشــع الجرائــم بحــق اإلنســانية والتــراث 

اإلنســاني وقتلــت وجرحــت عــدد مــن المدنييــن األبريــاء مــن أســرتي الولــي وآل الشــامي وجيرانهــم مــن أســرة حســين 

. ناصــر مــا أدى إلــى مقتــل طفــل وبلــغ عــدد الجرحــى األطفــال منهــم نتيجــة هــذا االســتهداف )16( طفــًاًَ

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

كوكبانالمحويتقتيلطفلفرج شوعي صالح البحري1.

كوكبانالمحويتجريح10طفلفاطمة يحيى حسين يحيى ناصر2.

كوكبانالمحويتجريح9طفلأدهم يحيى حسين يحيى ناصر3.

كوكبانالمحويتجريح8طفلأيهم يحيى حسين يحيى ناصر4.

كوكبانالمحويتجريح13طفلمحمد أحمد عبدالملك شرف الدين5.

كوكبانالمحويتجريح10طفلعلياء أحمد عبدالملك شرف الدين6.

كوكبانالمحويتجريح9طفلعبدالملك أحمد عبدالملك شرف الدين7.

كوكبانالمحويتجريح3طفلريماس سليم حسين أحمد العشمه8.

كوكبانالمحويتجريح5طفلرؤاء محمد حسين أحمد العشمه9.

كوكبانالمحويتجريح7طفلمحمد محمد حسين أحمد العشمه10.

كوكبانالمحويتجريح2.5طفلرهف محمد حسين أحمد العشمه11.

2016/2/14م

استهداف المدنيين في المدينة األثرية كوكبان - مديرية شبام كوكبان - 
محــــافظة المحويت
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

كوكبانالمحويتجريح6طفلرشا رزق حسين أحمد العمشه11.

كوكبانالمحويتجريح12طفليسرى رزق حسين أحمد العشمه12.

كوكبانالمحويتجريح4طفلأحمد رزق حسين أحمد العشمه13.

كوكبانالمحويتجريح5طفلرقية رزق حسين أحمد العشمه14.

كوكبانالمحويتجريح16طفلحورية عبدالله مفضل الولي15.

كوكبانالمحويتجريح10طفلمحمد علي شمس الدين مفضل الولي16.
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فــي حوالــي الســاعة الواحــدة ظهــر يــوم الســبت الموافــق 2016/2/27م وأثنــاء تواجــد المواطنيــن وازدحامهــم فــي 
ســوق الخلقــة ومــرور المتســوقين والمســافرين مــن وســط الســوق فاجأهــم صــوت انفجــار شــديد لصــاروخ اســتهدف 
ســيارتين لمدنييــن نازحيــن مــن بيوتهــم فــي طريقهــم إلــى العاصمــة صنعــاء أثنــاء تواجدهــم وســط الســوق وبعــد 
دقائــق عــاود الطيــران الحربــي لــدول التحالــف العســكري الســعودي بالقصــف للمــرة الثانيــة بصــاروخ اســتهدف الســوق 
وقــد أدى هــذا اإلســتهداف إلــى احتــراق الســيارات وقتــل )32( مدنيــا مــن المتســوقين والنازحيــن وأصحــاب المحــات 
التجاريــة بينهــم )9( أطفــال وجــرح آخريــن بينهــم ســبعة أطفــال وتدميــر عــدد مــن الســيارات والمحــات التجاريــة 

وإتــاف ممتلــكات المواطنيــن وقتــل أغنامهــم ومواشــيهم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/02/27سوق خلفةقتيل14طفلرافع هادي علي جعبان1.

2016/02/27سوق خلفةقتيل17طفلمنيرة هادي علي جعبان2.

2016/02/27سوق خلفةقتيل17طفلهشام محمد علي حسين الدرويش3.

2016/02/27سوق خلفةقتيل17طفلفارس طواف صالح طواف4.

2016/02/27سوق خلفةقتيل16طفلأمين محمد قاسم الجعشني5.

2016/02/27سوق خلفةقتيل17طفلمطهر أحمد أحمد القاضي6.

2016/02/27سوق خلفةقتيل18طفلأحمد علي حزام الجرادي7.

2016/2/27م

استهداف سوق خلقة – مديرية نهم – محافظة صنعاء
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/02/27سوق خلفةقتيل17طفليوسف علي محمد الوادعي8.

2016/02/27سوق خلفةقتيل16طفلإبراهيم علي محمد جعبان9.

2016/02/27سوق خلفةجريح10طفلصالح مبخوت شميلة10.

2016/02/27سوق خلفةجريح12طفلجرادي علي الجرادي11.

2016/02/27سوق خلفةجريح15طفلمحسن شايف محسن الجرادي12.

2016/02/27سوق خلفةجريحطفلعذبه محمد يحيى عذبه13.

2016/02/27سوق خلفةجريحطفلعلي محمد ناصر14.

2016/02/27سوق خلفةجريحطفلفيصل حميد احمد15.

2016/02/27سوق خلفةجريحطفلصالح مبارك صالح16.
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عنــد الســاعة الثانيــة عشــرة مــن ظهــر يــوم اإلثنيــن 2016/3/15م شــنت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا 
غارتيــن جويتيــن علــى ســوق الخميــس بمديريــة مســتبأ أثنــاء الــذروة وازدحــام الســوق بالعشــرات مــن المتســوقين 
والباعــة مــا أدى إلــى مقتــل )120( مدنيــا بينهــم )25 ( طفــًا وامــرأة وإصابــة )47( آخريــن بينهــم )7( أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/03/15سوق الخميسقتيل8طفليحيى أحمد علي عظم1.

2016/03/15سوق الخميسقتيل9طفلعبدالله حسن علي عظم2.

2016/03/15سوق الخميسقتيل9طفلأركان ياسر سعيد حاسر3.

2016/03/15سوق الخميسقتيل10طفلأشرف سعيد حاسر4.

2016/03/15سوق الخميسقتيل12طفلوليد لبيص حسن كشور5.

2016/03/15سوق الخميسقتيل13طفلعلي حسن علي عظم6.

2016/03/15سوق الخميسقتيل13طفلحسين سعيد حباجر7.

2016/03/15سوق الخميسقتيل14طفلعبده محمد علي عظم8.

2016/03/15سوق الخميسقتيل14طفليحيى محمد جزار9.

2016/3/15م

استهداف سوق الخميس - مديرية مستبأ – محافظة حجة
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تابــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/03/15سوق الخميسقتيل14طفلمحمد إبراهيم عبده فقيه10.

2016/03/15سوق الخميسقتيل14طفليوسف حسن حسن كشور11.

2016/03/15سوق الخميسقتيل15طفلعبده لبيص حسن كشور12.

2016/03/15سوق الخميسقتيل15طفلعبدالله علي علي أسود13.

2016/03/15سوق الخميسقتيل17طفلعبده صغير لبيص14.

2016/03/15سوق الخميسقتيل17طفلعمر أحمد حسن علي عظم15.

2016/03/15سوق الخميسقتيل17طفلأمين محمد أحمد الحجوري16.

2016/03/15سوق الخميسقتيل17طفلعلي كعكوم هليلي17.

2016/03/15سوق الخميسقتيل17طفلخالد علي عبدالباري المؤيد18.

2016/03/15سوق الخميسقتيل18طفلموسى إبراهيم مالح19.

2016/03/15سوق الخميسقتيل18طفلعبده علي حسن رخمة20.

2016/03/15سوق الخميسقتيل18طفلعبدالرحمن حسن معافى العمري21.    

2016/03/15سوق الخميسقتيل18طفلحسين محمد محمد  حسن أبو نميش22.

2016/03/15سوق الخميسقتيل18طفلمحمود إبراهيم عبده الفقية23.

2016/03/15سوق الخميسقتيل16طفلعبده محمد أحمد الحجوري24.

2016/03/15سوق الخميسقتيل14طفلجابر علي حسن العميري25.

2016/03/15سوق الخميسجريح12طفلفؤاد إبراهيم ظالم26.

2016/03/15سوق الخميسجريح12طفلحمزة علي حاتم شهوان27.

2016/03/15سوق الخميسجريح12طفلحسين أحمد علي علي عظم28.

2016/03/15سوق الخميسجريح14طفلماجد علي حاتم  شهوان29.

2016/03/15سوق الخميسجريح15طفلزين العابدين بن علي30.

2016/03/15سوق الخميسجريح17طفلمنيف يحيى حسن جراد31.

2016/03/15سوق الخميسجريح17طفلفواز علي حسين أبو دقن32.
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى إســتهداف ســوق عــذر الشــعبي بمنطقــة المديــد بمديريــة 
نهــم الواقعــة شــرق العاصمــة صنعــاء بثــاث غــارات جويــة فــي الســاعة الســابعة مســاء يــوم األحــد الموافــق 7 
أغســطس/ آب 2016م مــا أدى إلــى ســقوط أكثــر مــن )30( ضحيــة بيــن قتيــل وجريــح مــن المدنييــن، بينهــم )13( 

قتيــل جلهــم مــن األطفــال وإصابــة )24( آخريــن بينهــم )13( طفــًا وامــرأة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/8/7المديدقتيل14طفلزاهر علي سعيد العقر1.

2016/8/7المديدقتيل15طفلدنيا منصور محمد علي البهلولي2.

2016/8/7المديدقتيل16طفلعدنان حميد محمد علي العذري3.

2016/8/7المديدقتيل16طفلفيصل يحيى صالح الشجري4.

2016/8/7المديدقتيل17طفلجمال أحمد سعيد العقر5.

2016/8/7المديدقتيل17طفلمناع ضيف الله محمد العذري6.

2016/8/7المديدقتيل18طفلبدر محمد محمد الشجري7.

2016/8/7م

استهداف سوق عذر - مديرية نهم - محافظة صنعاء
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/8/7المديدجريح12طفلحاشد زبين الله محمد علي البهلولي8.

2016/8/7المديدجريح12طفلمعين محمد صالح حازب9.

2016/8/7المديدجريح14طفلحمدان زبين الله محمد علي البهلولي10.

2016/8/7المديدجريح15طفلعلي ضيف الله محمد علي العذري11.

2016/8/7المديدجريح15طفلأحمد علي العذري12.

2016/8/7المديدجريح16طفلخالد يحيى صالح العقر13.

2016/8/7المديدجريح17طفلعلي يحيى عبدالله العقر14.

2016/8/7المديدجريح17طفلبشير أحمد عبدالله القلة15.

2016/8/7المديدجريح17طفلمعيظ محمد صالح16.

2016/8/7المديدجريح17طفلماجد علي مرشد17.

2016/8/7المديدجريح18طفلعبدالناصر ناصر سعيد العقر18.

2016/8/7المديدجريح18طفلمحمد علي عبدالله مهدي الشرامي19.

2016/8/7المديدجريح18طفلمجيب سعيد العذري20.
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استهداف أطفال مدرسة القاهرة في منطقة جمعة بن فاضل – مديرية حيدان - 
محــــافظة صعـــــــدة

فــي الصبــاح الباكــر ليــوم الســبت 13/ 8/ 2016م كثــف الطيــران الحربــي الســعودي مــن هجماتــه علــى محافظــة صعــدة 
وشــن غــارة علــى مدرســة تحفيــظ القــرآن الكريــم فــي قريــة الــدوار جمعــة بــن فاضــل إحــدى قــرى مديريــة حيــدان تبعــد 
83كــم عــن مركــز محافظــة صعــده. القريــة عبــارة عــن منــازل متناثــره فــي قمــم التــال وجوانبهــا وفــي ســفح الــوادي 
وترتبــط القريــة بمركــز مديريــة حيــدان والقــرى المجــاورة بطريــق وعــرة وغيــر معبــده مســافة 14 كليــو متــر تمــر 
عبــر سلســلة جبليــة، ال تتجــاوز مســاحتها 2م علــى حافــة تلــك السلســلة الجبليــة ال تســمح بمــرور مركبتيــن فــي اتجاهيــن 

مختلفيــن باســتثناء بعــض األماكــن التــي تتســع فيهــا الطريــق أحيانــا وخصوصــا المنعطفــات. 
أفادنــا األهالــي أن  عــدد األطفــال الدارســين )60( طالبــا يتلقــون العلــم فــي هــذه المدرســة حالــف الحــظ معظمهــم أن 
أخرجهــم أحــد المعلميــن خــارج الصــف إلــى تحــت شــجرة وبقــي البعــض مــع المعلميــن اآلخريــن فــي الداخــل، جــاءت الطائــرة 
لتلقــي صاروخهــا علــى المدرســة البســيطة وأحالتهــا إلــى ركام اختلــط بأشــاء األطفــال الذيــن يتلقــوا دروســهم فيهــا كان 
البعــض منهــم تحــت الشــجرة يتلقــون دروســهم و شــاهد مــا حــل بزمائــه. قتــل مــن قتــل ونجــى مــن نجــى وأصيــب مــن 

أصيــب. وقــد أدى هــذا االســتهداف إلــى مقتــل )6( مــن الطــاب األطفــال ورجــان وجــرح مــا يزيــد علــى )25( طفــل. 

2016/8/13م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/08/13جمعة بن فاضلقتيل5طفلضيف علي هادي ضيف الله المسني1

2016/08/13جمعة بن فاضلقتيل9طفلمحمود غالب قريش مفرح صالح2

2016/08/13جمعة بن فاضلقتيل8طفلحسين أحمد عيضة صالح قريش3



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

253

تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/08/13جمعة بن فاضلقتيل7طفلحمزة عبدالله محد البدوي4

2016/08/13جمعة بن فاضلقتيل10طفلرشيد حامد محمد ضيف الله5

2016/08/13جمعة بن فاضلقتيل8طفلعلي غثوان الفاضلي6

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح12طفلوزير قاسم محمد منصر7

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح7طفلنصر الله منصر محمد منصر8

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح9طفلعلي محمد عيضة زيد9

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح10طفلمهدي مصلح مهدي حسن10

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح10طفلطراد علي هادي ضيف الله حسن11

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح8طفلمحمود أحمد علي غثوان12

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح10طفلزكي صالح ضيف الله غثوان13

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح8طفلعبدالرزاق صالح ضيف غثوان14

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح20طفلسلمان سامر شداد أعرج15

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح21طفلحميد أحمد صغير لعمس16

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح10طفلهايل خالد حسن متعب17

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح6طفلحماد غالب قريش مفرح صالح18

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح10طفلفارس فيصل صالح19

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح9طفلجهاد محمد قاسم البدوي20

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح13طفلصالح فيصل صالح21

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح9طفلتوفيق حسين قلوان22

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح9طفلكعبي علي قلوان23

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح7طفلنصر الله فيصل صالح24

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح7طفلجبريل قاسم محمد منصر25

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح7طفلعبدالمجيد منصر حسن متعب26

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح7طفليوسف محمد علي قلوان27

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح12طفلبشار قاسم حسين28

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح9طفلجهاد محمد صالح يحيى29

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح8طفلفهمي علي حسين30

2016/08/13جمعة بن فاضلجريح8طفلرشيد أحمد محمد مطيع31
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عنــد الســاعة 3:35 عصــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 2016/8/15م شــنت الطائــرات الحربيــة التابعــة لقــوات التحالــف 
بقيــادة الســعودية غــارة جويــة علــى مستشــفى عبــس الريفــي الــذي تديــره وتدعمــه منظمــة أطبــاء بــا حــدود الدوليــة 
منــذ شــهر يوليــو – تمــوز 2015م فــي مدينــة عبــس بمحافظــة حجــة باالتجــاه الغربــي للعاصمــة صنعــاء علــى بعــد 
حوالــي )126( كيلــو متــرًا. الغــارة الجويــة أصابــت المستشــفى وباألخــص مبنــى مجمــع الطــوارئ فــي وقــت ذروة 
اكتظاظــه بعشــرات المدنييــن أغلبهــم مرضــى إضافــة إلــى الكــوادر الطبيــة التابعــة للمستشــفى، أســفرت تلــك الغــارة 
عــن مقتــل )19( مدنيــا بينهــم )6( أطفــال و)3( نســاء وموظفــا تابعــا لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود وإصابــة )32( مدنيــا 
بينهــم )3( أطفــال و)5( نســاء أغلــب الضحايــا مــن المرضــى ومرافقيهــم، إضافــة إلــى تدميــر كلــي للمستشــفى وإتــاف 

كافــة أجهزتــه ومعداتــه الطبيــة واألدويــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/08/15مستشفى عبسقتيل2طفلمحمد علي عبده1.

2016/08/15مستشفى عبسقتيل14طفلأيمن عيسى بكري2.

2016/08/15مستشفى عبسقتيل14طفلعزيز إبراهيم حجاج3.

2016/08/15مستشفى عبسقتيل18طفلروان الوادعي4.

2016/08/15مستشفى عبسقتيل18طفلمرسل يحيى هندي5.

2016/08/15مستشفى عبسقتيل18طفلخالد أحمد صغير الطلحي6.

2016/08/15مستشفى عبسجريح0.5طفلابن/ عمر مسلماني7.

2016/08/15مستشفى عبسجريح14طفلمعاذ محمد علي درم8.

2016/08/15مستشفى عبسجريح12طفلعادل أحمد عبده محسن9.

2016/8/15م

استهداف مستشفى عبس التابع لمنظمة أطباء بال حدود - مديرية عبس - 
محافظة حجة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

255



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

256

عنــد الســاعة 8:30 مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2016/8/16م شــن طيــران التحالــف بقيــادة الســعودية غارتيــن 
جويتيــن علــى منــازل المدنييــن بقريــة الحنشــات – منطقــة غولــة بنــي عاصــم – مديريــة نهــم الغــارة األولــى اســتهدفت 
منزليــن مدنييــن متاصقيــن يتبــع المنــزل األول للمواطــن/ محســن محمــد حــزام عاصــم والمنــزل اآلخــر داحــش علــي 
قهقــه. مــا أســفر عــن تدميرهمــا علــى رؤوس ســاكنيه والقضــاء علــى أســرتي المواطنيــن المذكوريــن حيــث أودت الغــارة 
الجويــة بحيــاة )7 أشــخاص( مــن أســرة محســن عاصــم هــم رب األســرة المســن محســن عاصــم 65 عامــا و)5( أطفــال 
مــن أحفــاده وأمهــم »امــرأة« وجــرح )3( أطفــال بقيــة األســرة كمــا قضــت الغــارة أيضــا علــى حيــاة )3( أشــخاص مدنييــن 
مــن أســرة المواطــن/ داحــش قهقــه بينهــم طفليــن وأثنــاء وصــول أهالــي المنطقــة ومحاولتهــم إنقــاذ وانتشــال الضحايــا 
عــاود الطيــران الحربــي للتحالــف الســعودي قصفــه واســتهدافه للمســعفين المتطوعيــن مــن أبنــاء المنطقــة بغــارة 
وحشــية أخــرى وبطريقــة غــادرة لهــم مــا أدى إلــى ارتفــاع عــدد الضحايــا والدمــار، كانــت حصيلــة الغارتيــن الجويــة إجمــااًل 
التــي وثقهــا مركــز عيــن اإلنســانية مقتــل )11( مدنيــا بينهــم )7( أطفــال وامرأتيــن ورجــل مســن وجــرح )21( مدنيــا 

آخريــن بينهــم )5( نســاء و)8( أطفــال ورجــل مســن.

استهداف منزل المواطن/ محسن عاصم ومنزل المواطن/ داحش قهقة في منطقة 
2016/8/16مغولة عـــاصم - مديـرية نهم - محــــافظة صنعــــــــــاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/8/16مصنعاءقتيل4طفلمحمد جميل محسن محمد عاصم1.

2016/8/16مصنعاءقتيل12طفلريهام جميل محسن محمد عاصم2.

2016/8/16مصنعاءقتيل1طفلهاجر جميل محسن محمد عاصم3.



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

257

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/8/16مصنعاءقتيليومطفلأحمد جميل محسن محمد عاصم4.

2016/8/16مصنعاءقتيل1.5طفلجنات محمد محسن محمد عاصم5.

2016/8/16مصنعاءقتيل12طفلأمان نايف داحش علي قهقه6.

2016/8/16مصنعاءقتيل8طفلمنيا نايف داحش علي قهقه7.

2016/8/16مصنعاءجريح9طفلعبدالرحمن خالد عبده عاصم8.

2016/8/16مصنعاءجريح17طفلموسى عبده محمد عاصم9.

2016/8/16مصنعاءجريح5طفلمالك زايد داحش قهقه10.

2016/8/16مصنعاءجريح18طفلمنياء علي داحش علي قهقه11.

2016/8/16مصنعاءجريح14طفلأحمد أحمد داحش قهقه12.

2016/8/16مصنعاءجريح12طفلوسيم محسن داحش قهقه13.

2016/8/16مصنعاءجريح12طفلرحاب جميل محسن عاصم14.

2016/8/16مصنعاءجريح12طفلمنال نايف داحش قهقه15.
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عنــد الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 2016/8/29م  أغــارت الطائــرات  الحربيــة التابعــة 
لقــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بصاروخيــن علــى المدنييــن ومحاتهــم التجاريــة الواقعــة علــى الطريــق 
العــام فــي مدخــل ســوق ذهبــان الشــعبي بمنطقــة ذهبــان الســكنية -  شــمال العاصمــة صنعــاء – أصــاب 
الصاروخيــن محــات تجاريــة أثنــاء ذروة التســوق والحركــة التجاريــة للمواطنيــن مــا أســفر عــن  مقتــل 7 مدنييــن 
بينهــم )4( أطفــال أشــقاء دون ســن العاشــرة و)3( نســاء مــن المــارة وإصابــة )10( آخريــن بينهــم )6( أطفــال 

وامــرأة. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/08/29سوق ذهبانقتيلة10طفلةأسهام أحمد قاسم يعقوب1.

2016/08/29سوق ذهبانقتيلة3طفلةوجدان أحمد قاسم يعقوب2.

2016/08/29سوق ذهبانقتيلة7طفلةشيماء أحمد قاسم يعقوب3.

2016/08/29سوق ذهبانقتيلة طفلةجثة طفلة مجهولة الهوية4.

2016/08/29سوق ذهبانجريح12طفلسامي أحمد قاسم يعقوب5.

2016/08/29سوق ذهبانجريح8طفلشامة أحمد قاسم يعقوب6.

2016/08/29سوق ذهبانجريح5طفلشموخ أحمد قاسم يعقوب7.

2016/08/29سوق ذهبانجريح9طفلسيئون أحمد قاسم يعقوب8.

2016/08/29سوق ذهبانجريح14طفلعبدالمحسن حسين محسن مودي9.

2016/08/29سوق ذهبانجريح15طفلحسين أحمد صالح الشدادي10.

2016/8/29م

استهداف سوق ذهبان الشعبي - مديرية بني الحارث - أمانة العاصمة
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ــف  ــرات الحربيــة التابعــة للتحال  فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 2016/8/29م اســقطت الطائ

بقيــادة الســعودية قنبلــة جويــة علــى مصنــع الوفــاق للباســتيك بمجمــع هناجــر حقــان التجاريــة بحــي ذهبــان شــمال 

العاصمــة صنعــاء اصابــت القنبلــة الجويــة المصنــع فانفجــرت وســط هنجــر خطــوط اإلنتــاج الموظفيــن وبــدء مزاولتهــم 

ــال و )4( نســاء  ألعمالهــم بالمنشــأة الصناعيــة المســتهدفة مــا أســفرت عــن إصابــة )15( مدنيــا بينهــم )6( أطف

جميــع الجريحيــن مــن موظفــي المصنــع وأســرة المواطــن عبداللــه حقــان أضافــة إلــى تدميــر كلــي للمصنــع واتــاف كافــة 

محتوياتــه مــن  مــواد انتــاج ومكائــن وآالت حديثــة ومتطــورة وشــاحنة توزيــع خاصــة بــه.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/08/29حي ذهبانجريح2طفلةلينا واصل أحمد حقالن1.

2016/08/29حي ذهبانجريح7طفلةخليل محمد حقالن2.

2016/08/29حي ذهبانجريح5طفلةمالك محمد حقالن3.

2016/08/29سوق ذهبانجريح6طفلةخديجة محمد حقالن4.

2016/08/29سوق ذهبانجريح8طفلفرح محمد حقالن5.

2016/08/29سوق ذهبانجريح4طفلمتوكل محمد حقالن6.

2016/8/29م

استهداف مصنع الوفاق للبالستيك في حي ذهبان - مديرية بني الحارث - أمانة 
العاصمة
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مــا بيــن الســاعة 9:00 – 9:30 ليــًا مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 2016/9/3م، نفــذت طائرتيــن حربيــة أو أكثــر 
تابعــة لقــوات التحالــف الســعودي ثــاث غــارات تفصــل بينهــا خمــس إلــى عشــر دقائــق، مســتهدفة منــازل وممتلــكات 

المدنييــن مــن آل قربــع الواقعــة بمنطقــة حديــن الســكنية بمديريــة الســبعين جنــوب أمانــة العاصمــة.
ــع وأشــقائه الثاثــة مكــون مــن دوريــن كان مكتظــا بأســرهما مــن األطفــال  ــه قرب ــى منــزل/ عبدالل ــت الغــارة األول أصاب
ــركام ومنهــم اســتطاع الخــروج مــن  ــى رؤوســهم منهــم مــن ظــل عالقــا بيــن ال ــزل عل والنســاء والشــيوخ، دمــرت المن
المنــزل والفــرار للبحــث عــن مــكان آمــن لاختبــاء فيــه،  فيمــا أصابــت الغارتيــن األخيــرة عمــارة ســكنية حديثــة البنــاء تــم 
هــا بحــوش المنــزل األول المســتهدف تتبــع أيضــا الضحايــا مــن بيــت قربــع، كانــت الغارتيــن األخيرتيــن قــد ُنفــذت  بناء
خــال هــروب الناجيــن مــن الغــارة األولــى ووصــول المنقــذون بالقــرب مــن المنــزل المســتهدف إلنقــاذ الضحايــا الذيــن ظلــوا 
عالقيــن تحــت األنقــاض حتــى ســاعات فجــر اليــوم التالــي جــراء اســتمرار تحليــق الطيــران المكثــف فــي ســماء المنطقــة 
المنطقــة والمــكان المســتهدف ليســفر هــذا االســتهداف عــن مقتــل طفــل وجــرح )12( مدنيــا بينهــم )3( أطفــال. 

2016/9/3م

استهداف منزل المواطن/ علي قربع بمنطقة حدين - مديرية السبعين - أمانة 
العـــــاصمــــة

 أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/9/3منازل قربع - حدينقتيل2طفلمحمد علي علي قربع1.

2016/9/3منازل قربع - حدينجريح17طفلحميد عبدالله علي قربع2.

2016/9/3منازل قربع - حدينجريح14طفلكهالن عبدالله علي قربع3.

2016/9/3منازل قربع - حدينجريح5طفلبكيل عبدالله علي قربع4.
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)25( غــارة  فــي مســاء األربعــاء الموافــق 2016/9/7م تعرضــت مدينــة عمــران وضواحيهــا ألعنــف هجــوم جــوي بـــ

جويــة شــنها الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف علــى مــدار الليلــة وحتــى ســاعات مبكــرة مــن صبــاح اليــوم التالــي 

2016/9/8م، تركــزت معظــم الغــارات علــى منــازل وأحيــاء ومنشــآت مدنيــة وبنــى تحتيــة بالمدينــة منهــا أربــع غارات 

جويــة علــى منــزل المواطــن/ علــي أحمــد النجــري ويســكن فيــه ثــاث أســر مدينــة مســتأجرة ومدرســة )7 يوليــو( فــي 

منطقــة نجــرة المأهولــة بالســكان المدنييــن – جنــوب مدينــة عمــران.

وقــد أدى القصــف إلــى ســقوط )10( مدنييــن قتلــى بينهــم )6( أطفــال وامرأتيــن وجــرح )11( أخريــن بينهــم )7( 

أطفــال و)3( نســاء.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/09/08نجرةقتيلة14طفلةإكرام عبدالله عبدالله الطميرة1.

2016/09/08نجرةقتيلة9طفلةهدية عبدالله عبدالله الطميرة2.

2016/09/08نجرةقتيلة4طفلةإلفت محمد عبدالله الطميرة3.

2016/09/08نجرةقتيل6طفلعلي عبدالله عبدالله الطميرة4.

2016/9/8م

استهداف المنازل والمنشآت المدنية في منطقة نجرة - محافظة عمران
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/09/08نجرةقتيلة2طفلةأمة الله محمد عبدالله الطميرة5.

2016/09/08نجرةقتيل14طفلرشاد جالل مالطف السريحي6.

2016/09/08نجرةجريح14طفلعزام عبدالله الزبيري7.

2016/09/08نجرةجريح16طفلعلي عبدالله الزبيري8.

2016/09/08نجرةجريح15طفلحسان جالل مالطف السريحي9.

2016/09/08نجرةجريح10طفلعاصم جالل مالطف السريحي10.

2016/09/08نجرةجريح8طفلوجدان جالل مالطف السريحي11.

2016/09/08نجرةجريح2طفلبراءة جالل مالطف السريحي12.

2016/09/08نجرةجريح6طفلبغداد جالل مالطف السريحي13.
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فــي ظهــر يــوم الجمعــة 2016/9/16م تعمــد طيــران التحالــف الســعودي اســتهداف ســيارة نقــل تابعــة 

للمواطــن علــي علــي مجبــور فــي الطريــق العــام بمنطقــة الوتــده - مديريــة خــوالن محافظــة صنعــاء أثنــاء مــا 

كان متجهــا بســيارته المتواضعــة )شــاص قديــم (  إلــى احــدى األســواق الشــعبية والــذي يوجــد فيــه مســتوصف 

)مستشــفى االعــراش الطبــي( كان معــه علــى الســيارة خمســة عشــر شــخص مــن أفــراد أســرته وأقاربــه الذيــن 

ــى  ــن عل ــن البســطاء المغلوبي ــال والنســاء والمواطني ــة باألطف ــت محمل ــى الســيارة. الســيارة كان نقلهــم معــه عل

أمرهــم فقــام الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي باســتهداف الســيارة أثنــاء مرورهــا علــى الطريــق العــام 

فــي نقيــل الوتــده بغــارة  أحالتهــم إلــى أشــاء متفحمــة بعــض منهــم لــم يتبقــى مــن جســده ســوى بعــض االعضــاء 

ــى  ــوا جميعــا دون أي ذنــب اقترفــوه بينهــم )4( أطفــال وامرأتيــن وأحالتهــم إل المتفحمــة. )13( شــخص قتل

أشــاء متفحمــة وقطــع باإلضافــة إلــى إصابــة )2( أطفــال بجــروح  

استهداف سيارة المواطن علي مجبور - مديرية خوالن - محافظة صنعاء
2016/9/16م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/09/16الوتده قتيل16طفلأحمد علي مجبور الضبياني1

2016/09/16الوتده قتيل15طفلمحمد ناصر ضيف الله مجبور2

2016/09/16الوتده قتيل17طفلطالب ضيف الله مجبور 3
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/09/16الوتده قتيل14طفلأحمد ناصر هادي القاسمي4

2016/09/16الوتده جريح10جنينعلي أحمد ضيف الله مجبور 5

2016/09/16الوتده جريح8طفلعامر أحمد ضيف الله مجبور6
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قرابــة الســاعة 8:00 مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 21/ســبتمبر/2016م شــن طيــران التحالــف الســعودي غــارة 
جويــة علــى منــازل المدنييــن ومجلــس عــزاء بحــي ســوق الهنــود الــذي يقــع وســط مدينــة الحديــدة ويتبــع إداريــا 
مديريــة الحــوك بمدينــة الحديــدة ويعــد أحــد األحيــاء  المدنيــه الشــعبية المكتــظ بالســكان حيــث يقطنــه حوالــي 
))305(( أســرة مدنيــة   يعيشــون كغيرهــم مــن ســكان الحديــده فــي ظــروف اقتصاديــة بائســة ومعانــاة تفــوق 
حــدود وصفهــا. زهــاء )26( قتيــًا مدنيــا بينهــم )7( أطفــال وامــرأة وجــرح )74( أخريــن بينهــم)17( امــرأة 
و)7( طفــل وتدميــر)19( منــزاًل مدنيــا بشــكل كلــي وتضــرر )11( منــزل اخــر وتدميــر محــًا تجــاري ) بقالــة مــواد 
غذائيــة(  فيمــا أصبحــت مــا يقــارب )40( أســرة تقريبــا مــن ســكان الحــي بــا مــأوى ومشــردون جــراء تدميــر وتضــرر 

منازلهــم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل6طفلرامز أحمد علي صغير محمدوه1.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل8طفلرمزي أحمد علي صغير محمدوه2.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل16طفلأصالة سالم أحمد علي يحيى3.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل15طفلأصوان سالم أحمد علي يحيى4.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل17طفلحنان سالم أحمد علي يحيى5.

2016/9/21م

استهداف حي الهنود - مديرية الحوك - محافظة الحديدة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل17طفلمحمد علوان يحي الحشيبري6.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةقتيل2.5طفلجنى عبيد عبد الله خباز7.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح17طفلرشاء محمد درهم8.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح16طفلمنال خالد محمد جيزاني9.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح5طفلإبراهيم نبيل حسن عبد الله10.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح3طفلمحمد فهد محمد سليمان11.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح13طفلعبد الرحيم عبد الله سليمان12.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح9طفلبيان عمار علي13.

2016/9/21محي الهنود - الحديدةجريح7طفلمحمد نبيل األبي14.
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فــي الســاعة الواحــدة والنصــف ليــًا حلقــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فاتحــة حاجــز الصــوت علــى 
ــة  ــارة جوي ــوم بغ ــد جرت ــزل المواطــن/ محم ــة رازح بمحافظــة صعــدة واســتهدفت من ــة مشــرفة فــي مديري منطق
ودمرتــه علــى رؤوس ســاكنيه، حيــث كان فــي المنــزل أربــع أســر جلهــم مــن النســاء واألطفــال، المنــزل كان عبــارة عــن 
دوريــن ُدمــر كليــا وأصبــح أنقاضــا فــوق رؤوس ســاكنيه، منهــم مــن قتــل ومنهــم مــن جــرح. وقــد أدى القصــف إلــى قتــل 

)9( مدنييــن بينهــم )7( أطفــال وامرأتــان، كمــا جــرح )9( آخريــن بينهــم )4( أطفــال وامرأتــان.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/09/22مشرفةقتيل3طفلأمة السالم إبراهيم محمد محمد جرتوم1.

2016/09/22مشرفةقتيل14طفلمنال إبراهيم محمد محمد جرتوم2.

2016/09/22مشرفةقتيل2طفلنجاد عبدالكريم منصور سعيد3.

2016/09/22مشرفةقتيل11طفلعلياء علي محمد محمد جرتوم4.

2016/09/22مشرفةقتيل8طفلرجاء علي محمد محمد جرتوم5.

2016/09/22مشرفةقتيل10طفلسمية علي محمد محمد جرتوم6.

2016/9/22م

استهداف منزل المواطن/ محمد جرتوم بمنطقة مشرفة - مديرية رازح - 
محافظة صعدة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/09/22مشرفةقتيل2طفلمرتضى زيد علي محمد محمد جرتوم7.

2016/09/22مشرفةجريحشهرطفلنجود زيد علي محمد محمد جرتوم8.

2016/09/22مشرفةجريح3طفلفايز زيد علي محمد محمد جرتوم9.

2016/09/22مشرفةجريح15طفلمحمد إبراهيم محمد محمد جرتوم10.

2016/09/22مشرفةجريح9طفلعبدالسالم إبراهيم محمد محمد جرتوم11.
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استهداف مجلس عزاء في الصالة الكبرى شارع الخمسين – مديرية السبعين - 
أمــــانة العاصمـــــــــة

فــي يــوم الســبت الموافــق 2016/10/8م أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى 

اســتهداف تجمــع بشــري يقــارب 2000 مدنيــا بالقصــف الجــوي أثنــاء تأديتهــم واجــب العــزاء آلل 

الرويشــان فــي وفــاة الشــيخ / علــي بــن علــي الرويشــان أحــد أقيــال اليمــن و شــخصياتها الوطنيــة البــارزة 

ــة  . والمعروف

أكثــر مــن 2000 شــخص حضــروا عــزاء آل الرويشــان فــي الصالــة الكبــرى  التــي اعلنــوا للجميــع فــي وســائل 

التواصــل أن عزائهــم فــي وفــاة فقيدهــم ســيقام فيهــا، وهــي مــن أكبــر القاعــات الموجــودة فــي العاصمــة 

صنعــاء وتقــع فــي مديريــة الســبعين فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن العاصمــة صنعــاء. 

ــة   وفــي الســاعة الثالثــة وعشــرون دقيقــة تقريبــا اســتهدفت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف صال

العــزاء بالقــرب مــن الجهــة الشــمالية مــن مدخــل الصالــة حيــث كان المئــات مــن المعزيــن بداخلهــا مــا اســفر 

عــن ســقوط العشــرات بيــن قتيــل وجريــح, وأثنــاء مــا كان الجرحــى يأنــون والمســعفين يتوافــدون ألنقــاذ 

مــن يمكــن انقــاذه فــإذا بصــاروخ آخــر يســتهدف الصالــة بمــا فيهــا مــن المســعفين وينجلــي الغبــار كاشــفا 

الســتار عــن احــدى ابشــع الجرائــم فــي التاريــخ المعاصــر ســقط علــى إثرهــا مئــات الضحايــا بيــن قتيــل 

وجريــح بينهــم عشــرات األطفــال.

2016/10/8م
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 أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/10/8الصالة الكبرىجريح18طفلأحمد صالح يحيى الهادي1

2016/10/8الصالة الكبرىجريح15طفلأحمد فايز محمد عبدالله الزبير2

2016/10/8الصالة الكبرىجريح11طفلجبران جبر حسن الماوري3

2016/10/8الصالة الكبرىجريح16طفلجمال عبدالله صالح الزواحي4

2016/10/8الصالة الكبرىجريح15طفلحارث حمود الحارثي5

2016/10/8الصالة الكبرىجريح17طفلحسن صالح صالح الميري6

2016/10/8الصالة الكبرىجريح13طفلحسين علي دوبش7

2016/10/8الصالة الكبرىجريح13طفلراشد ماجد عبده سعيد البريهي8

2016/10/8الصالة الكبرىجريح16طفلطه محمد الجراش9

2016/10/8الصالة الكبرىجريح9طفلعبدالرحمن مارسواد10

2016/10/8الصالة الكبرىجريح17طفلعبدالعزيز سعيد الكبودي11

2016/10/8الصالة الكبرىجريح16طفلعبده علي عبدالله الحويتي12

2016/10/8الصالة الكبرىجريح17طفلعماد عبدالفتاح عبدالله الديلمي13

2016/10/8الصالة الكبرىجريح11طفلعمر محمد علي الرويشان14

2016/10/8الصالة الكبرىجريح11طفلمحمد حسين الرويشان15

2016/10/8الصالة الكبرىجريح17طفلمحمد صالح فضة16

2016/10/8الصالة الكبرىجريح17طفلمحمد علي مقبل العابدي17

2016/10/8الصالة الكبرىجريح11طفلمحمد نبيل عبدالوهاب جغمان18

2016/10/8الصالة الكبرىجريح11طفلمصطفى محمد احمد الشرامي19

2016/10/8الصالة الكبرىجريح11طفلنصر جميل الرويشان20

2016/10/8الصالة الكبرىجريح12طفلنصر صالح علي الرويشان21

2016/10/8الصالة الكبرىجريح17طفلهشام مطهر أحمد صبر22

2016/10/8الصالة الكبرىجريح15طفلياسر محمد الجراش23

2016/10/8الصالة الكبرىجريح18طفليحيى عبدالله يحيى المجهلي24

2016/10/8الصالة الكبرىجريح12طفليعقوب عبدالرحمن عقالن25

2016/10/8الصالة الكبرىجريح16طفلنضال محمد الجراش26
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قصفــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بصــاروخ جــوي قرابــة الســاعة 5:40 مــن مســاء يــوم الســبت 
الموافــق 2016/11/26 منــازل مدنيــة تابعــة لمدنييــن مــن آل هــزاع الواقعــة بمنطقــة مدينــه  القطيــع بمديريــة 
المراوعــة محافظــة الحديــدة اســتهدفت الغــارة الجويــة بشــكل مباشــر منزلــي/ فهمــي عبدالحميــد هــزاع وشــقيقه 
عبدالكريــم وتدميرهمــا، وتضــرر منزليــن آخريــن مجــاوره ألقاربهما/محمــود هــزاع شــقيقهم الثالــث ونســبهم حســن 
ــال  ــن بينهــم )8( أطف ــاة )10( مدنيي ــة بحي ــن أســرهما , أودت الغــارة الجوي ــى رؤوس ســاكنيها م ــد, عل ــاح زي فت

والبقيــة نســاء، وجــرح )3( أطفــال آخريــن مــن تلــك األســر.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/11/26القطيعقتيلة18طفلةغالء محمد عبدالحميد هزاع1.

2016/11/26القطيعقتيل10طفلنادر عبدالكريم عبدالحميد هزاع2.

2016/11/26القطيعقتيل16طفلرهاب عبدالكريم عبدالحميد هزاع3.

2016/11/26القطيعقتيل1.5طفلمحمد رأفت عبدالكريم عبدالحميد هزاع4.

2016/11/26م

استهداف منازل مدنية من أسرة آل هزاع بمنطقة القطيع - مديرية المراوعة - 
محافظة الحديدة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/11/26القطيعقتيل10طفلمحمد فهمي عبدالحميد سيف محمد5.

2016/11/26القطيعقتيلة5طفلةمالك فهمي عبدالحميد سيف محمد6.

2016/11/26القطيعقتيلة1.5طفلةملكات فهمي عبدالحميد سيف محمد 7.

2016/11/26القطيعقتيلة9طفلةنسرين حسن فتاح زيد8.

2016/11/26القطيعجريحة5طفلةكرم رأفت عبدالكريم عبدالحميد هزاع9.

2016/11/26القطيعجريح9طفلعمار فهمي عبدالحميد سيف محمد10.

2016/11/26القطيعجريحة16طفلةأمل حسن فتاح زيد11.
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فــي الســاعة الواحــدة مــن ليــل يــوم الســبت الموافــق 2016/12/24م اســتهدف طيــران التحالــف الســعودي منــزل/ 
عدنــان علــي مســعد الشــميري الكائــن فــي قريــة المتلــوى التابعــة لقريــة وادي الحصــن عزلــة العاقبــة الســفلى بمديريــة 
فــرع العديــن بمحافظــة إب، ودمــره الطيــران علــى رؤوس ســاكنيه، حيــث كان أهالــي قريــة المتلــوى نيــام آنــذاك حيــث 
ــوى  ــم يســتوعب ســكان قريــة المتل ــاألرض وقطفــت أعمــار ســبعة أشــخاص ســتة أطفــال وأمهــم، ل ســوي المنــزل ب
بمديريــة فــرع العديــن مــا حــدث لهــذه األســرة، فقــد كان وقــوع الغــارات عليهــم فــي هــذه المنطقــة أمــرًا غيــر متوقــع.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2016/12/24قرية المتلوىقتيل8طفلوسيلة عدنان علي مسعد الشميري1.

2016/12/24قرية المتلوىقتيل7طفلعبدالحافظ عدنان علي مسعد الشميري2.

2016/12/24قرية المتلوىقتيل6طفلمدير عدنان علي مسعد الشميري3.

2016/12/24قرية المتلوىقتيل5طفلمديرة عدنان علي مسعد الشميري4.

2016/12/24قرية المتلوىقتيل1طفلمنيرة عدنان علي مسعد الشميري5.

2016/12/24قرية المتلوىقتيل18طفلنسيم نعمان علي مسعد الشميري6.

2016/12/24م

استهداف منزل المواطن عدنان الشميري بعزلة الصافية - مديرية العدين 
محافظة إب



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

277



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

278

فــي يــوم الثاثــاء الموافــق )2017/1/10م( شــن طيــران التحالــف الســعودي غــارة جويــة علــى محيــط مدرســة الفــاح 
النموذجيــة بمديريــة نهــم لحظــة توافــد الطــاب إلــى المدرســة ليخلــف مجــزرة مروعــة بحــق طــاب مدرســة الفــاح، 
ــات  ــي أحمــد مظفــر وطالب وقــد أســفرت الغــارة عــن مقتــل )6( مدنييــن مــن بينهــم وكيــل المدرســة األســتاذ/ عل

وإصابــة )4( طــاب آخريــن مــن طــاب مدرســة الفــاح.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/01/10زتر - مدرسة الفالحقتيل14طفلةإشراق أحمد علي محمد المعافا1.

2017/01/10زتر - مدرسة الفالحقتيل17طفلشامخ عبدالله حمود سعسوع2.

2017/01/10زتر - مدرسة الفالحجريح8طفلةإكرام  يحيى محمد ناصر الزتري3.

2017/01/10زتر - مدرسة الفالحجريح14طفلمحبوب شيبة علي عبدالله األهدل4.

2017/01/10زتر - مدرسة الفالحجريح14طفلأسامة علي يحيى حسين سهيل5.

2017/01/10زتر - مدرسة الفالحجريح13طفلةقيادة محمد صالح مانع الزتري6.

2017/1/10م

استهداف مدرسة الفالح - مديرية نهم - محافظة صنعاء
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قامــت طائــرات التحالــف الســعودي صبــاح يــوم الخميــس )2017/1/12م(  باســتهداف أســرة المواطــن/ جماعي إســماعيل 
مشعشــع وحولــت أجســادهم البريئــة إلــى أشــاء صغيــرة وكتــل متفحمــة.  لــم يكــن يعلــم جماعــي أن يــوم الخميــس هــو آخــر 
يــوم يــرى فيــه ســبعة مــن أفــراد أســرته مــن أصــل تســعة وهــو العاشــر كان المشــهد صادمــا لــه رؤيــة جثــث أفــراد أســرته 
متفحمــة ومقطعــة ومتناثــرة أجــزاء بعضهــا فــي فنــاء المنــزل حيــث قتلــت زوجتــه واثنتــان مــن بناتــه واثنــان مــن أوالده 
ه أحدهمــا  كلهــم أطفــال، كمــا قتلــت زوجــة ابنــه األكبــر مــع طفلهــا الوحيــد، ولــم يتبــق مــن أســرته ســواه واثنــان مــن أبنــاء

ذلــك الــذي فقــد زوجتــه وطفلــه الوحيــد، وثانيهمــا طفــل فــي الرابعــة مــن عمــره.

2017/1/12م

استهداف منزل المواطن/ جماعي مشعشع - مديرية بيت الفقيه- محافظة 
الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/01/12منزل مشعشعقتيل2طفلأحمد علي جماعي مشعشع1.

2017/01/12منزل مشعشعقتيل15طفلعبدالله جماعي إسماعيل مشعشع2.

2017/01/12منزل مشعشعقتيل10طفلمحمد جماعي إسماعيل مشعشع3.

2017/01/12منزل مشعشعقتيل17طفلليبيا جماعي إسماعيل مشعشع4.

2017/01/12منزل مشعشعقتيل12طفلإخالص جماعي إسماعيل مشعشع5.

2017/01/12منزل مشعشعجريح8طفلعبده جماعي إسماعيل مشعشع6.
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قريــة شــراع فــي مديريــة ارحــب الواقعــة علــى بعــد 40 كلــم مــن شــمال شــرق العاصمــة صنعــاء تجمعــت فيهــا عشــرات 

النســاء فــي منــزل النكعــي عصــر األربعــاء الموافــق )2017/2/15م( لتقديــم واجــب العــزاء فــي مــوت احــد اقــارب عائلــة 

صاحــب المنــزل وبعــد عصــر ذلــك اليــوم وبعــد تجمــع عشــرات النســاء مــن القريــة فــي منزلهــم لتقديــم واجــب العــزاء فــي 

وفــاة احــد اقاربهــم فيمــا كان الرجــال يقدمــون واجــب العــزاء لهــم فــي منــزل أحــد جيرانهــم الــذي يبعــد عــن منزلهــم 

ــرات تحــوم فــوق أجــواء المنطقــة  ــاء المقيــل ســمع الجميــع أصــوات تحليــق طائ ــة 250م مــن جهــة الجنــوب وأثن قراب

بشــكل غيــر مألــوف علــى غيــر عــادة وبعــد مــدة عشــر دقائــق تقريبــا تــم اســتهداف الديــوان الــذي كان النســاء يجلســن 

فيــه ، وتطايــرت أحجــار المنــزل وكومــة النيــران تتطايــر فــي الهــواء جــراء اإلنفجــار العنيــف الــذي أحدثــه الصــاروخ. وقــد 

نتــج عــن هــذا االســتهداف مقتــل )6( مدنييــن بينهــم طفــل وجــرح )12( آخريــن بينهــم )4( أطفــال. 

2017/2/15م

استهداف تجمع عزاء نساء - مديرية أرحب - محافظة صنعاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/2/15شراع - منزل النكعيقتيلة15طفلةبشرى عامر دواس1.

2017/2/15شراع - منزل النكعيجريحة1.5طفلةأمل مجاهد محمد2.

2017/2/15شراع - منزل النكعيجريحة2طفلةزينب جبران الشعبي3.

2017/2/15شراع - منزل النكعيجريحة3طفلةروى عمار القدسي4.

2017/2/15شراع - منزل النكعيجريحة7طفلةبتول جابر الجابري5.
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فــي الســاعة العاشــرة مســاء يــوم الثاثــاء 2017/3/28م كان المواطــن/ محمــد مهــدي خطــرة مــع أفــراد أســرته داخــل المنــزل وفجــأة 
حلــق الطيــران الحربــي الســعودي فــي المنطقــة، لــم يتوقــع المواطــن محمــد مهــدي أن منزلــه هــو هــدف طائــرات التحالــف الســعودي، 
ــى رؤوس ســاكنيه مــن  ــى ركام ودمرتــه عل ــزل إل ــت المن ــة أحال ــف الســعودي باســتهدافهم بغــارة جوي حيــث فاجأهــم طيــران التحال
األطفــال والنســاء والــذي أختلطــت أشــائهم بــركام المنــزل، وقــد نتــج عــن هــذا اإلســتهداف مقتــل )8( أطفــال وامرأتيــن وجــرح صاحــب 

المنــزل وابنتيــه وحفيدتــه. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/3/28ممديرية باقمقتيل7طفلعبدالعزيز محمد مهدي خطره1.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل4طفلسلطان محمد مهدي خطره2.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل6طفلتركي محمد مهدي خطره3.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل6طفلعمار يحيى عبدالله الحذيفي4.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل6طفلخليل محمد هدشان خطره5.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل7طفلبيان يحيى عبدالله الحذيفي6.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل9طفلشروق محمد مهدي خطره7.

2017/3/28ممديرية باقمقتيل5طفلذكرى محمد مهدي خطره8.

2017/3/28ممديرية باقمجريح2طفلرياض محمد هدشان خطره9.

2017/3/28ممديرية باقمجريح12طفلنهى محمد مهدي خطره10.

2017/3/28م

استهداف منزل المواطن )محمد مهدي خطرة( - مديرية باقم - محافظة صعدة
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منــزل المواطــن بشــير حســان الكائــن بمنطقــة البــرح  علــى بعــد كيلــو متــر مــن  مصنــع أســمنت البــرح الكائــن بمديريــة 
مقبنــة جنــوب غــرب تعــز اســتهدفته طائــرات التحالــف الســعودي الجويــة   بالقصــف المباشــر قبــل غــروب شــمس 
ــى رؤوس األطفــال والنســاء، قتــل المواطــن بشــير حســان  ــى ركام ودمرتــه عل يــوم األحــد 2017/5/7م  واحالتــه إل
وطفليــن مــن ابنائــه ) عبداللــه  وجواهــر وأختــه رقيــة( وأصيــب بقيــة أفــراد األســرة،  جلهــم أطفــال ونســاء، ولــم ينــج 
ســوى األب الــذي كان خــارج المنــزل لحظــة اســتهداف المنــزل، والــذي امســى يعانــي مــن حالــة نفســية ســيئة  جــراء 

اســتهداف اســرته وقتلهــم بهــذه الطريقــة الوحشــية مــن قبــل الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءقتيلة6طفلةجواهر بشير عبدالله حسان1.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءقتيل1.5طفلعبدالله بشير عبدالله حسان2.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءجريحة13طفلةميمونة عبدالله حسان عبدالرقيب3.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءجريح8طفلبشار عبدالله حسان عبدالرقيب4.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءجريح7طفلعبده عبدالله حسان عبدالرقيب5.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءجريح5طفلالسيد عبدالله حسان عبدالرقيب6.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءجريح4طفلراشد عبدالله حسان عبدالرقيب7.

2017/5/7مجوار محطة الكهرباءجريحة4طفلةبيان بشير عبدالله حسان8.

2017/5/7م

استهداف منزل المواطن بشير حسان - مديرية مقبنة - محافظة تعز



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

287



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

288

ــة فــي  ــة مقبن ــث الكمــب بمديري ــى إســتهداف مثل ــف الســعودي عل ــع للتحال ــي التاب ــران الحرب  أقــدم الطي

ــج  ــن شــديدتي اإلنفجــار نت ــو 2017م بغارتي ــوم األربعــاء الموافــق 25 ماي ــن مســاء ي ســاعة متأخــرة م

عنهــا مقتــل 8 مدنييــن بينهــم طفليــن وجــرح آخريــن بينهــم طفــل باإلضافــة إلــى إثــارة الرعــب والهلــع 

بيــن المدنييــن وتشــريدهم مــن منازلهــم وإتــاف ممتلكاتهــم وتدميــر منازلهــم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/5/25مثلث الكمبقتيل15طفلمحفوظ محمد عايض الخليدي1.

2017/5/25مثلث الكمبقتيل طفلمجهول الهوية2.

2017/5/25مثلث الكمبجريح15طفلهيثم محمد حازم ثابت 3.

2017/5/25م

استهداف بقالة وعمارة وقتل المدنيين - مديرية مقبنة - محافظة تعز
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قريــة بيــت مســعد إحــدى قــرى مديريــة صــرواح. كان أهالــي القريــة يتبادلــون الزيــارات بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك 
ويســلم ذوي القربــى علــى بعضهــم البعــض، ولــم يتوقعــوا أن منازلهــم المدنيــة ســوف تكــون هدفــا لطيــران التحالــف 
الســعودي ظهــر يــوم األحــد أول أيــام عيــد الفطــر الموافــق 25 يونيــو 2017م حيــث اســتهدفت الطائــرات المنزليــن 
ــن، كان البعــض مــن  ــى رؤوس مــن بداخلهــا مــن المدنيي ــى ركام عل ــن إل ــن المتجاوري ــت المنزلي ــن أحال بغارتيــن جويتي
أســرة بيــت الزايــدي مجتمعيــن فــي المنــزل لتنــاول وجبــة الغــداء وتبــادل التهانــي بمناســبة العيــد لكــن الطيــران باغتهــم 
بغاراتــه وقتلهــم جميعــا بــدون أي ذنــب. وكانــت الحصيلــة )9( قتلــى مــن المدنييــن قتلــوا تحــت األنقــاض بينهــم )3( 

أطفــال وجــرح طفــل آخــر.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/6/25بيت مسعدقتيل16طفلمحمد يحيى صالح الزايدي1.

2017/6/25بيت مسعدقتيل18طفليحيى مرعي علي العامري2.

2017/6/25بيت مسعدقتيل18طفلمحسن علي صالح قطيل3.

2017/6/25بيت مسعدجريح18طفلشايف محمد أحمد الزايدي4.

2017/6/25م

استهداف منزل علي الزايدي - منطقة آل مسعد - مديرية صرواح - محافظة 
مأرب
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عوائــل النازحيــن مــن منطقــة الكديحــة بمديريــة المخــاء اصبحــوا هدفــا للقصــف المســتمر مــن قبــل الطيــران الحربــي 
التابــع للتحالــف الســعودي، مــن ضمنهــم عائلــة المواطــن حامــد أحمــد عــوض مــن أهالــي منطقــة الهاملــي والذيــن كانــوا 
قــد نزحــوا مــن قريتهــم إلــى منطقــة الكديحــة فــي األيــام الماضيــة، ولكــن الطيــران لــم يتركهــم وحالهــم وتعقــب كل 
مــن فــي المديريــة مــن المواطنيــن ممــا اضطــر جميــع أهالــي القريــة المغــادرة بمــا فيهــم عوائــل النازحيــن وعنــد وصــول 
الســيارة التــي يقودهــا ســلطان حامــد عــوض إلــى قــرب قريــة السماســم وعلــى متنهــا )12( شــخص أطفــال ونســاء مــن 
األســرة اســتهدفتهم الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بغــارة بشــكل مباشــر، ونتــج عــن اإلنفجــار الشــديد 
للصــاروخ وتطايــرت الشــظايا فــي جميــع االتجاهــات وأصابــت كل مــن علــى الســيارة مــن األطفــال والنســاء وقتلــت طفلــة 

عمرهــا شــهرين وأصيــب بقيــة األطفــال والذيــن بلــغ عددهــم )7( أطفــال. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/7/25الكديحةقتيلةشهرينطفلةليناء أحمد أحمد حسن عوض1.

2017/7/25الكديحةجريحة8طفلةذكرى محمد راجح حسن عوض2.

2017/7/25الكديحةجريحة10طفلةسمية عمر سالم أحمد عبيد3.

2017/7/25الكديحةجريح8طفلزيد أحمد أحمد حسن عوض4.

2017/7/25الكديحةجريحة5طفلةياسمين أحمد أحمد حسن عوض5.

2017/7/25الكديحةجريحة7طفلةضيف الله أحمد أحمد حسن عوض6.

2017/7/25الكديحةجريحة11 طفلةفاطمة سلطان بصير7.

2017/7/25الكديحةجريحة13 طفلةواسان صفوان سالم عبيد8.

2017/7/25م

استهداف سيارة المواطن/ حامد عوض - مديرية المخاء -محافظة تعز
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فــي جريمــة جديــدة مــن جرائــم الحــرب واإلبــادة التــي ترتكبهــا الســعودية وحلفائهــا بحــق المدنييــن وأســرهم المدنيــه 
فــي اليمــن، أوقعــت غــارة جويــة شــنها طيرانهــا الحربــي فجــر  الجمعــة  4/ أغســطس 2017م علــى منــزل المواطــن/ 
ــة صعــدة، مجــزره فضيعــة وجريمــه  ــراء – بمحيــط مدين ــة الصف ــي بمنطقــة محضــة – مديري طــه حســين الظراف
ابــاده  راح ضحيتهــا )9( مدنييــن بينهــم امرأتيــن و)7( أطفــال وجــرح )3( آخريــن , مــن أســرة وأقربــاء المواطــن/ 
طــه الظرافــي, تــم انتشــال جثــث الضحايــا وإنقــاذ الجرحــى منهــم بعــد رفــع عنهــم ركام منزلهــم المهــدم مــن قبــل 

متطوعيــن مدنييــن وفــرق اإلنقــاذ.

2017/8/4م

استهداف أسرة المواطن/ طه الظرافي  - مديرية الصفراء - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيلة18طفلةسارة أحمد عبدالله الظرافي1

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيلة13طفلةحورية طه حسين الظرافي2

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيلة14طفلةأمة الرازاق طه حسين الظرافي3

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيل12طفلمحمد طه حسين الظرافي4

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيلة8طفلحسن طه حسين الظرافي5

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيل2طفلةبتول طه حسين الظرافي6

2017/8/4مديرية الصفراء - محافظة صعدةقتيلة3طفلةفاطمة طه حسين الظرافي7
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف علــى اســتهداف فندقــا شــعبيا مــن دوريــن يقــع فــي منطقــة أرحــب احــدى 
ضواحــي العاصمــة صنعــاء ويبعــد عنهــا قرابــة 20كــم شــمااًل كان يتواجــد فيــه قرابــة 80 شــخص مدنــي مــن عمــال 
المــزارع وطــاب يدرســون فــي جامعــة ارحــب ومســافرين , وخــال فتــرة الليــل مــا بيــن الســاعة الثالثــة والنصــف إلــى 
ــخ  ــف بصواري ــرات التحال ــن طائ ــن م ــام« إذ فاجأتهــم غارتي ــدق »ني ــزالء الفن ــع ن ــا كان جمي ــل الفجــر عندم الرابعــة قب
موجهــة اســتهدفت الفنــدق مباشــرة ليقتــل معظمهــم بســببها مــن بيــن القتلــى )8( أطفــال ومــن نجــا إصيــب بإصابــات 

بليغــة وجــراح عميقــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/8/23بيت العذريقتيل16طفلوسيم فؤاد راشد الجهيزي1.

2017/8/23بيت العذريقتيل16طفلعبدالملك أحمد علي الجهيزي2.

2017/8/23بيت العذريقتيل18طفلعبداإلله أحمد علي الجهيزي3.

2017/8/23بيت العذريقتيل17طفلعبدالله يحيى علي الجهيزي4.

2017/8/23بيت العذريقتيل18طفلعمران محمد صالح الجهيزي5.

2017/8/23بيت العذريقتيل18طفلوائل أحمد مسعود الغليسي6.

استهداف استراحة الشباب السياحية في منطقة بيت العذري - مديرية أرحب - 
2017/8/23ممحافظة صنعاء
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/8/23بيت العذريقتيل15طفلفهمي سعد محمد غالب7.

2017/8/23بيت العذريقتيل18طفلعلي عبدالله شمالي8.

2017/8/23بيت العذريجريح18طفلوليد صالح علي الجهيزي9.

2017/8/23بيت العذريجريح13طفلفتى عبده علي الجهيزي10.

2017/8/23بيت العذريجريح18طفلبسام حسين صالح الجهيزي11.

2017/8/23بيت العذريجريح16طفلجبر سعد غالب الجهيزي12.

2017/8/23بيت العذريجريح16طفلمحمد طاهر محمد عبدالله األهدل13.

2017/8/23بيت العذريجريح7طفلأحمد طاهر محمد عبدالله األهدل14.
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فــي تمــام الســاعة الثانيــة وخمــس دقائــق مــن فجــر يــوم الجمعــة بتاريــخ 2017/8/25م أقــدم طيــران التحالــف الــذي 
تقــوده الســعودية علــى شــن غــارة جويــة اســتهدفت منزليــن فــي حــارة حضائــر الحضــن فــي حــي عطــان بمنطقــة فــج 
عطــان بمديريــة الســبعين إحــدى مديريــات أمانــة العاصمــة أدت إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى وتدميــر كلــي للمنزليــن 
ــي 8 شــقق جميعهــا مؤجــرة لمواطنيــن نازحيــن مــن  ــق 4 شــقق بإجمال أحدهمــا يتكــون مــن طابقيــن فــي كل طاب
محافظــات مختلفــة معظمهــم قتلــوا تحــت األنقــاض بفعــل الغــارة. حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى )7( أطفــال أمــا 
الجرحــى فبلــغ عددهــم )8( أطفــال. العمــارة تابعــة لمواطنــة تدعــى معصــارة محمــد معصــار والتــي تســكن فــي إحــدى 
ــان مــن أوالدهــا كمــا أصيبــت هــي وزوجهــا وفــي الشــقة الثانيــة كان يســكن فيهــا المواطــن  شــقق العمــارة، قتــل اثن
محمــد الريمــي قتــل هــو وزوجتــه و5 مــن أطفالــه وقتــل أخــو زوجتــه ولــم يتبــق مــن أســرة الريمــي ســوى إحــدى بناتــه 

البالغــة مــن العمــر 6 ســنوات ترقــد فــي إحــدى مستشــفيات األمانــة.
وفــي إحــدى الشــقق كان يوجــد بهــا أحــد الفلســطينيين قتــل هــو وصديقــه الســوداني كمــا أصيبــت زوجــة المواطــن 

الفلســطيني.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/8/25حضائر الحصنقتيل6طفلبرد يس محمد منصور سعد الريمي1.

2017/8/25حضائر الحصنقتيل9طفلآالء محمد منصور سعد الريمي2.

استهداف منازل آل معصار في حارة الحضن - مديرية السبعين - أمانة العاصمة
2017/8/25م
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/8/25حضائر الحصنقتيل7طفلآية محمد منصور سعد الريمي3.

2017/8/25حضائر الحصنقتيل2طفلرعد محمد منصور سعد الريمي4.

2017/8/25حضائر الحصنقتيل4طفلعمار محمد منصور سعد الريمي5.

2017/8/25حضائر الحصنقتيل3طفلنايف أحمد عبدالله مثنى6.

2017/8/25حضائر الحصنقتيل8طفلشروق أحمد عبدالله مثنى7.

2017/8/25حضائر الحصنجريح3طفلبثينة محمد منصور سعد الريمي8.

2017/8/25حضائر الحصنجريح13طفلعبدالرحمن علي عبده العديني9.

2017/8/25حضائر الحصنجريح16طفلعرفات علي عبده العديني10.

2017/8/25حضائر الحصنجريح10طفلعمر علي عبده العديني11.

2017/8/25حضائر الحصنجريح4طفلقصي مجاهد أحمد الصراري12.

2017/8/25حضائر الحصنجريح4طفلحضية أحمد عبدالله مثنى13.

2017/8/25حضائر الحصنجريح3طفلسارة أحمد عبدالله مثنى14.

2017/8/25حضائر الحصنجريح2طفلسام باسم صادق الهمداني15.
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قريــة الســادات بنــي العاتــي  التابعــة لعزلــة الديــر بمديريــة حيــران الحدوديــة بمحافظــة حجــة شــن عليهــا طيــران التحالــف 
الســعودي غارتيــن جويتيــن اســتهدفت بشــكل مباشــرة منــزل المواطــن حســين قاســم ودمرتــه علــى رؤوس ســاكنيه نتــج 
عــن  الغــارة األولــى مقتــل طفليــن وحاولــت األم الحامــل الفــرار بأطفالهــا المتبقيــن إلــى تحــت شــجرة بجــوار المنــزل وأدركهــم 
الطيــران بغــارة ثانيــة قضــت عليهــم وأردتهــم قتلــى لتصبــح الحصيلــة النهائيــة للضحايــا القتلــى )6( مدنييــن بينهــم )5( 

أطفــال وجــرح ثاثــة جميعهــم أطفــال.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/9/6بيت العاتيقتيل16طفلرضوان حسين قاسم وهبان1

2017/9/6بيت العاتيقتيل10طفلعبدالملك حسين قاسم وهبان سداح2

2017/9/6بيت العاتيقتيل4طفلغزوان حسين قاسم سداح3

2017/9/6بيت العاتيقتيل2طفلعبدالقاهر حسين قاسم سداح4

2017/9/6بيت العاتيقتيل8 أشهرجنينجنين5

2017/9/6بيت العاتيجريح14طفلعاطف حسين قاسم سداح6

2017/9/6بيت العاتيجريح15طفلفايز علي أحمد هادي عاتي7

2017/9/6بيت العاتيجريح13طفلأحمد أحمد عبده عاتي8

استهداف منزل حسين قاسم سداح الحملي - مديرية حيران - محافظة حجة
2017/9/6م
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فــي حوالــي الســاعة الثالثــة فجــر يــوم األربعــاء الموافــق 2017/10/4م قامــت طائــرات التحالــف الســعودي بشــن ثــاث 
غــارات جويــة علــى منطقــة آل معيــض بمديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة حيــث اســتهدفت منــزل المواطــن علــي أحمــد 
ــى والتــي  ــزل الغــارة األول المعيضــي المأهــول بأســرة المواطــن حســن حســان دعــرة العويــري، حيــث اســتهدفت المن
أحدثــت دمــارًا جســيما فــي المنــزل نجــا منهــا المواطــن حســن هــو وزوجتــه وأطفالــه وخرجــوا مــن المنــزل مســرعين 
إلــى مزرعــة الرمــان المجــاورة للمنــزل ولكــن طائــرات التحالــف عــاودت اســتهدافهم فــي المزرعــة بغارتيــن جويتيــن، 
أدت إلــى مقتــل حســن حســان العويــري هــو وزوجتــه وجميــع أطفالــه الخمســة وجــرح ابــن اختــه فيصــل قبــان الــذي كان 
متواجــدًا لغــرض الزيــارة، تقطعــت أجســاد المواطــن حســن حســان هــو وأســرته وتناثــرت أشــائهم فــي المزرعــة. كمــا 

أدى القصــف أيضــا إلــى تدميــر المنــزل تدميــرًا كامــًا هــو المزرعــة المجــاورة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/10/4آل معيضقتيل14طفليوسف حسن حسان العويري1.

2017/10/4آل معيضقتيل8طفلأحمد حسن حسان العويري2.

2017/10/4آل معيضقتيل4طفلمصطفى حسن حسان العويري3.

2017/10/4آل معيضقتيل6طفلياسين حسن حسان العويري4.

2017/10/4آل معيضقتيلة16طفلةيسرى حسن حسان العويري5.

استهداف أسرة المواطن/ حسن العويري في منطقة آل معيض - مديرية باقم - 
2017/10/4ممحافظة صعدة
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استهداف أسرة المواطن/ خادم حريشي بمنطقة الشاذلية - مديرية المخاء- 
محافظة تعز

فــي الســاعة الواحــدة بعــد ظهــر يــوم الســبت الموافــق )2017/10/7م( اســتهدفت طائــرات التحالــف الســعودي أســرة 

المواطــن خــادم ســعيد عبداللــه حريشــي فــي مديريــة المخــاء منطقــة الشــاذلية محافظــة تعــز، هــذه األســرة النازحــة والتــي 

تقطــن فــي عشــة - عبــارة عــن كــوخ مــن القــش واألخشــاب - واحــدة مــن آالف األســر التــي اســتهدفها التحالــف ويســتهدفها 

فــي اليمــن كل يــوم. هــذه الغــارة بشــكل متعمــد للمدنييــن وقــد أودى القصــف بحيــاة 7 أطفــال وإصابــة امرأتيــن وطفلــة 

بجــروح متفاوتــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/10/7الشاذليةقتيل12طفلمعتز خادم سعيد عبدالله حريشي1.

2017/10/7الشاذليةقتيل13طفلمحمد علي سعيد عبدالله حريشي2.

2017/10/7الشاذليةقتيل5طفلوصيب علي سعيد عبدالله حريشي3.

2017/10/7الشاذليةقتيل4طفلرامز صالح محمد جرادي4.

2017/10/7الشاذليةقتيل3طفلجرادي صالح محمد جرادي5.

2017/10/7الشاذليةقتيلة1طفلةشاديه صالح محمد جرادي6.

2017/10/7الشاذليةقتيل18طفلمحمد خادم حميدي الشامي7.

2017/10/7الشاذليةجريحة8طفلةليلى حسن عبده سالم فضل8.

2017/10/7م



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

305



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

306

شــنت طائــرة حربيــة تابعــة لــدول التحالــف الســعودي غارتيــن فــي الســاعة السادســة والنصــف بعــد صــاة المغــرب 
اســتهدفت  فيهــا أســرة المواطــن أحمــد ناصــر الصاحــي وقتلــت رب األســرة وزوجتــه وبناتــه وجــرح اثنيــن مــن أبنائــه 
ودمــرت الخيمــة التــي تأويهــم واتلفــت كل أثــاث وممتلــكات األســرة وإثــارة الرعــب والخــوف بيــن المواطنيــن البــدو 

الرحــل.
المنطقــة مدنيــة ويقطنهــا عــدد مــن األســر المدنيــة »البــدو« الذيــن ال يمتلكــون حتــى منــازل تأويهــم ســوى خيــام 

يســكنونها مــع أفــراد أســرهم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/10/17رحوبقتيلة17طفلةحكمة أحمد ناصر جار الله1.

2017/10/17رحوبقتيلة18طفلةحاكمة أحمد ناصر جارالله الصالحي2.

2017/10/17رحوبقتيلة12طفلةإبنة )أحمد ناصر جارالله الصالحي(3.

2017/10/17رحوبقتيلة8طفلةإبنة )أحمد ناصر جارالله الصالحي(4.

2017/10/17رحوبجريح16طفلعلي أحمد ناصر جار الله الصالحي5.

2017/10/17رحوبجريح14طفلمشعف علي ناصر جار الله6.

استهداف أسرة المواطن/ أحمد الصالحي في منطقة رحوب - محافظة الجوف
2017/10/17م
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عنــد الســاعة الثانيــة فجــرًا مــن يــوم الثاثــاء وفــي الوقــت الــذي يذهــب فيــه المزارعــون لبيــع محصولهــم مــن فاكهــة 
ــى منطقــة  ــف الســعودي غــارة عل ــرات التحال الرمــان مــن ثاجــة المواطــن محمــد يحيــى منصــر المركزيــة شــنت طائ
الجعملــة اســتهدفت فيهــا الثاجــة المركزيــة لتبريــد فاكهــة  الرمــان أثنــاء تواجــد المزارعيــن فيهــا نتــج عــن هــذه 
الجريمــة واالســتهداف مقتــل أربعــة مواطنيــن بينهــم طفــل وآخــر ســوري الجنســية الــذي كان يملــك شــاحنة لنقــل 

الفاكهــة إلــى الخــارج باإلضافــة إلــى جــرح حوالــي ثمانيــة آخريــن بينهــم 5 أطفــال ورجــل ســوري الجنســية.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/10/17الجعملةقتيل15طفلأحمد همالن عبدالله هامل1.

2017/10/17الجعملةجريح15طفلأمين علي دعبش2.

2017/10/17الجعملةجريح15طفليوسف سالم بورع3.

2017/10/17الجعملةجريح12طفلخالد محمد معوض4.

2017/10/17الجعملةجريح14طفلصالح محمد فرحان5.

2017/10/17الجعملةجريح17طفلعمر محمد معوض6.

استهداف ثالجة تبريد مركزية للمواطن/ محمد يحيى منصر - مديرية مجز - 
2017/10/17ممحافظة صعدة
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فــي يــوم األحــد وبالتحديــد فــي حوالــي الســاعة الواحــدة الموافــق 5 نوفمبــر 2017م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة 

للتحالــف الســعودي بشــن ثــاث غــارات جويــة علــى مبنــى بجانــب الطريــق العــام فــي منطقــة الخميــس التابعــة لمديريــة 

ــة  ــاء مــرور المدنييــن والســيارات المدنيــة فيــه، وقــد نتــج عــن هــذه الغــارات إصاب ــة العاصمــة أثن بنــي الحــارث بأمان

مــا يقــارب 7 أشــخاص بينهــم ثاثــة أطفــال، باإلضافــة إلــى تضــرر عــدة ســيارات مدنيــة لبســطاء ال يملكــون مصــدرًا 

للدخــل عــدى هــذه الســيارات، أمــا المبنــى المســتهدف بالغــارات فقــد تدمــر كليــا.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/11/5الخميسجريح5طفلجمال يحيى ناجي الحيي1.

2017/11/5الخميسجريح6طفلمراد يحيى ناجي الحيي2.

2017/11/5الخميسجريح18طفلبشير خالد عبدالله السلطان3.

استهداف مبنى على الطريق العام - مديرية بني الحارث - أمانة العاصمة
2017/11/5م
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قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف  الســعودي فــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف مــن يــوم الثاثــاء 

الموافــق 7 نوفمبــر 2017م بشــن عــدة غــارات اســتهدفت منــزل المواطــن/ حمــدي علــي الجماعــي فــي قريــة المنوابــة 

الواقعــة فــي منطقــة هــران التابعــة لمديريــة أفلــح اليمــن بمحافظــة حجــة لتقتــل جميــع مــن كانــوا بداخلــه وتدمــر 

ــران بثــاث  ــال اســتهدفهم الطي ــي 7 أشــخاص بينهــم نســاء وأطف ــزل حوال ــى رؤوســهم، كان داخــل المن ــزل عل المن

غــارات جويــة، هــرع بعدهــا مجموعــة مــن المواطنيــن بينهــم اثنــان مــن أخــوة مالــك المنــزل وأبــوه لمحاولــة إســعافهم 

لكــن طائــرات التحالــف اســتهدفتهم وهــم فــوق أنقــاض المنــزل المدمــر يحاولــون إســعاف مــن يمكــن إســعافه مــا أدى 

إلــى مقتلهــم جميعــا وكانــوا حوالــي 6 أشــخاص، تجمــع بعدهــا عــدة أشــخاص مــن المنطقــة المســتهدفة والمناطــق 

المحيطــة وذهبــوا إلســعاف ســكان المنــزل والمســعفين لكــن طائــرات التحالــف كانــت بانتظارهــم ومــا إن وصلــوا حتــى 

اســتهدفتهم لتقتلهــم جميعــا، وظــل الســكان محاولــون عــدة مــرات إســعاف الضحايــا لكــن الطيــران الحربــي التابــع 

للتحالــف الســعودي كانــت تســتهدف أي شــخص يحــاول أن يقتــرب مــن مــكان الحادثــة، حوالــي 16 غــارة هــي حصيلــة 

الغــارات التــي اســتهدفت المنطقــة راح ضحيتهــا مــا يقــارب 23 قتيــًا مــن المدنييــن بينهــم خمســة أطفــال باإلضافــة 

إلــى جــرح طفليــن آخريــن.

استهداف منزل المواطن/ حمدي الجماعي - مديرية أفلح اليمن - محافظة حجة
2017/11/7م
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/11/7المنوبة - هرانقتيل1طفلزياد حمدي علي جماعي1.

2017/11/7المنوبة - هرانقتيل4طفلأياد حمدي علي جماعي2.

2017/11/7المنوبة - هرانقتيل13طفلمليار أحمد علي المالهي3.

2017/11/7المنوبة - هرانقتيل15طفلإبراهيم مالهي أحمد المالهي 4.

2017/11/7المنوبة - هرانقتيل2طفلبشير حمدي علي الجماعي5.

2017/11/7المنوبة - هرانجريح18طفلمحمد عبدالله محمد خموسي6.

2017/11/7المنوبة - هرانجريح7طفلبشير محمد علي الجماعي7.
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فــي حوالــي الســاعة 1:40 مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2017/11/10م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 

الســعودي بشــن غــارة جويــة علــى قريــة الجميمــة الواقعــة فــي منطقــة بنــي صيــاح مديريــة رازح مســتهدفة منــزل 

المواطــن أحمــد صالــح ســليمان لتدمــره كليــا أثنــاء مــا كان هــو وأســرته متواجديــن بداخلــه، وقــد أســفرت الغــارة الجويــة 

عــن مقتــل مالــك المنــزل وطفلتيــه باإلضافــة إلــى والدتــه، وجــرح خمســة آخريــن بجــروح بليغــة وهــم زوجتــه وأبــوه 

ــرات  ــة مباشــرة ولكــن طائ ــاء عمــه . حــاول ســكان المنطقــة إســعافهم بعــد الغــارة الجوي وأخــوه وطفلتــه وأحــد أبن

التحالــف الحربيــة كانــت تحلــق بكثافــة فــي ســماء المنطقــة مــا منــع وصــول المســعفين إليهــم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/11/10بني صياحقتيلة1طفلةفضة أحمد صالح سليمان طالب1.

2017/11/10بني صياحقتيلة12طفلةفاطمة أحمد صالح سليمان طالب2.

2017/11/10بني صياحجريحة4طفلةأحداث أحمد صالح سليمان طالب3.

استهداف منزل المواطن/ أحمد سليمان - مديرية رازح - محافظة صعدة
2017/11/10م
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محــل تجــاري بمنطقــة الجــر بمديريــة عبــس إحــدى مديريــات محافظــة حجــة شــمال غــرب اليمــن اســتهدفته غــارة 

جويــة تابعــة للتحالــف الســعودي بغــارة شــديدة اإلنفجــار نتــج عنهــا مقتــل مــا يزيــد علــى 17 مدنيــا بينهــم خمســة 

أطفــال مــع تدميــر شــامل للمنشــأة التجاريــة وتناثــر الــركام والبضائــع فــي الســاحة وإتــاف كل شــيء، مرتكبــا جريمــة 

حــرب جديــدة تضــاف إلــى الجرائــم التــي يرتكبهــا طيــران العــدوان كل يــوم منــذ بدايــة الحــرب علــى اليمــن. 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/11/17الجرقتيل15طفلهشام ابراهيم علي عقيلي1.

2017/11/17الجرقتيل12طفلمحمد أحمد شوعي عمر2.

2017/11/17الجرقتيل18طفلعبدالله محمد راجح كواب3.

2017/11/17الجرقتيل18طفلعبده حسين حامور حفصي4.

2017/11/17الجرقتيل18طفلعبده يحيى5.

استهداف محالت تجارية - مديرية عبس - محافظة حجة
2017/11/17م
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فــي حوالــي الســاعة الواحــدة ظهــر يــوم األحــد الموافــق 2017/11/19م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 
الســعودي بشــن غــارة جويــة علــى قريــة الهيجــة الواقعــة فــي مديريــة المصلــوب بمحافظــة الجــوف مســتهدفة منــزل 
ــه وثمانيــة مــن أطفالهــن أكبرهــم لــم يتجــاوز  المواطــن محمــد محســن الســال أثنــاء تواجــد زوجتــه حمــده وبنتي
ــرت  ــرة, وتناث ــى قطــع صغي ــد أســفرت الغــارة عــن قتلهــم جميعــا مقطعــة اجســادهم إل ــره، وق ــن عم التاســعة م

أشــائهم فــي المنطقــة، باإلضافــة إلــى تدميــر المنــزل تدميــرًا كليــا وتســويته بــاألرض.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/11/19الهيجةقتيلة7 أشهرطفلةجمعة يحيى جسار1.

2017/11/19الهيجةقتيلة1طفلةالزهراء عبدالله مسفر الشمر2.

2017/11/19الهيجةقتيل3طفلمحمد حسن محمد السالل3.

2017/11/19الهيجةقتيلة6طفلةخديجة عبدالله مسفر الشمر4.

2017/11/19الهيجةقتيل4طفليوسف عبدالله مسفر الشمر5.

2017/11/19الهيجةقتيل6طفلعبدالسالم عبدالله مسفر الشمر6.

2017/11/19الهيجةقتيل8طفلعابد عبدالله مسفر الشمر7.

2017/11/19الهيجةقتيلة9طفلةعابده عبدالله مسفر الشمر8.

استهداف منزل المواطن/ محمد السالل - مديرية المصلوب - محافظة الجوف
2017/11/19م
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ثاثــة منــازل مدنيــة يســكنها المواطــن مجاهــد جســار وعوائــل أبنائــه ناصــر وعبدالعالــم اســتهدفها طيــران تحالــف 
العــدوان الســعودي بأربــع غــارات فــي الســاعة السادســة مســاء الســبت الموافــق )2017/12/2م( أثنــاء تواجــد األطفــال 
والنســاء فــي المنــازل حيــث شــن الطيــران غارتيــن اســتهدفتا منــزل ناصــر مجاهــد جســار وغــارة اســتهدفت منــزل 
والــده المجــاور لــه والغــارة الرابعــة اســتهداف منــزل عبدالعالــم. نتــج عــن الغارتيــن األولــى مقتــل جميــع أفــراد عائلــة 
ناصــر مجاهــد حيــث قتلــت األم وأطفلهــا األربعــة المتوفــي والدهــم قبــل ســنة بســبب قصــف الطيــران، الغــارة الثالثــة 
اســتهدفت المنــزل المجــاور الســاكن فيــه رب األســرة مجاهــد ونتــج عنهــا تدميــر المنــزل ومقتــل تقــي وزوجتــه 
وأطفالــه وأخواتــه وجــرح رب األســرة المســن. أمــا الغــارة الرابعــة فقــد اســتهدفت منــزل عبدالعالــم ونتــج عنهــا مقتــل 
أطفالــه وجــرح ثاثــة آخريــن مــن أفــراد العائلــة ونفــوق المواشــي وتدميــر الســيارات. لتصبــح الحصيلــة النهائيــة لهــذه 

الجريمــة مقتــل )14( مدنــي بينهــم )10( أطفــال وجــرح ثاثــة آخريــن بينهــم طفليــن.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/2الموقرقتيل7طفلعبدالفتاح ناصر مجاهد جسار1.

2017/12/2الموقرقتيلة6طفلةبناء ناصر مجاهد جسار2.

2017/12/2الموقرقتيلة5طفلةسباء ناصر مجاهد جسار3.

2017/12/2الموقرقتيل4طفلةنداء ناصر مجاهد جسار4.

2017/12/2م

استهداف منازل آل جسار بمنطقة المهاذر - مدرية سحار - محافظة صعدة
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/2الموقرقتيل1.5طفلةصمود تقي مجاهد جسار5.

2017/12/2الموقرقتيل12طفلةخديجة مجاهد محمد مطلق جسار6.

2017/12/2الموقرقتيل1طفلةهاجر حسين جبار المهذري7.

2017/12/2الموقرقتيل14طفلةانتصار عبدالعالم مجاهد جسار8.

2017/12/2الموقرقتيل5طفلةامزان عبدالعالم مجاهد جسار9.

2017/12/2الموقرقتيلة15طفلبشار عبدالله ناصر جسار10.

2017/12/2الموقرجريح16طفلحسين مجاهد محمد جسار11.

2017/12/2الموقرجريح14طفلحمزة عبدالعالم مجاهد جسار12.
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فــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 4 ديســمبر 2017م وبالتحديــد فــي حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا قامــت الطائــرات 

الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بشــن غــارة جويــة علــى ســوق نعــض الشــعبي الواقــع فــي مديريــة ســنحان محافظــة 

صنعــاء، حيــث ســقط الصــاروخ علــى تجمــع للمدنييــن الذيــن يقومــون ببيــع وشــراء شــجرة القــات مــا أدى إلــى مقتــل 

حوالــي 20 مدنيــا بينهــم ثاثــة أطفــال، تناثــرت أشــائهم إلــى مســافات بعيــدة وجــرح 7 آخريــن مــن الذيــن كانــوا فــي 

الســوق بينهــم ثاثــة أطفــال تــم إســعافهم بعدهــا إلــى المستشــفى، باإلضافــة إلــى تدميــر بعــض المحــات التجاريــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/4سوق نعضقتيل17طفلمحمد عبدالله الصياد1.

2017/12/4سوق نعضقتيل18طفلناجي عبدالله ناصر مجعار2.

2017/12/4سوق نعضقتيل18طفلحسين ناصر محسن جميل3.

2017/12/4سوق نعضجريح3طفلعبدالله حميد ظافر4.

2017/12/4سوق نعضجريح3طفلناصر محمد راجح الشامي5.

2017/12/4سوق نعضجريح18طفلطارق محمد عبدالله الشامي6.

2017/12/4م

استهداف سوق نعض الشعبي في منطقة نعض - مديرية سنحان - محافظة 
صنعاء
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ــف  ــي للتحال فــي الســاعة الرابعــة بعــد عصــر يــوم األربعــاء الموافــق 2017/12/6م شــن الطيــران الحرب

الســعودي غارتيــن جويتيــن تفصــل بينهــا خمــس دقائــق الغــارة األولــى اســتهدفت منــزاًل مدنيــا للمواطــن 

ــح أحمــد العــذري بمنطقــة بيــت العــذري، مديريــة نهــم، محافظــة صنعــاء، أثنــاء تواجــده مــع كافــة  صال

أفــراد أســرته وعــدد مــن أقاربــه كالعــادة بمنزلهــم، أســفرت عــن تدميــر المنــزل علــى رؤوســهم وقتلــت 

ثمانيــة أشــخاص مــن األســرة بينهــم أربعــة أطفــال وامــرأة ورب األســرة صالــح العــذري، وجرحــت والدتــه 

البالغــة مــن العمــر أكثــر مــن ثمانيــن عامــا، وشــخص آخــر مــن أقاربــه، اعقبهــا بخمــس دقائــق بغــارة ثانيــة 

والتــي اســتهدفت ســيارة مدنيــة ألحــد أبنــاء المنطقــة يدعــى ظافــر حمــزة أثنــاء مــروره بالطريــق العــام 

ــى ســقوطه قتيــًا وتدميــر واتــاف ســيارته، كماجــرح شــخص آخــر كان مــارًا  بنفــس المنطقــة،  أدت إل

ــن  ــل 9 مدنيي ــن الوحشــيتين مقت ــة الغارتي ــح حصيل ــة، لتصب ــه بالمنطق ــى منزل ــدًا إل ــق العــام عائ بالطري

بينهــم 6 أطفــال وامــرأة وجــرح 3 آخريــن بينهــم امــرأة مســنة وتدميــر المنــزل والســيارة المدنيــة 

المســتهدفتان بالكامــل وإلحــاق أضــرار جســيمة بخمســه منــازل مدنيــه مجــاورة والطريــق العــام ومدرســه 

الفــوز والمركــز الصحــي بالمنطقــه.

2017/12/6م

استهداف منزل المواطن/ صالح العذري - مديرية نهم - محافظة صنعاء
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/6بيت العذريقتيل18طفلعزان صالح أحمد العذري1.

2017/12/6بيت العذريقتيل16طفلصادق صالح أحمد العذري2.

2017/12/6بيت العذريقتيل10طفلعسكر صالح أحمد العذري3.

2017/12/6بيت العذريقتيل12طفلهيالن محمد أحمد العذري4.

2017/12/6بيت العذريقتيلة4طفلةرهف عبده أحمد العذري5.

2017/12/6بيت العذريقتيل12طفلمحمد عبدالولي العذري6.
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قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للســعودية وتحالفهــا فــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف ليــل يــوم الجمعــة الموافــق 
8 ديســمبر 2017م بشــن غــارة جويــة مســتهدفه منــزاًل مدنيــا يعــود ملكيتــه للمواطــن/ عبداللــه جهــادي الغمــد 
وإخوانــه، يقــع بمنطقــة شــعبان – مديريــة رازح – محافظــة صعــدة، كان مكتظــا بأســرته وأســر إخوانــه وعــدد مــن 
أقاربــه أثنــاء مــا كانــوا نائميــن ليدمــر المنــزل علــى رؤوســهم ويقضــي علــى حيــاة 15 شــخصا منهــم 11 طفــًا و3 
نســاء لــم يعثــر المســعفون مــن أبنــاء المنطقــة ســوى علــى جثــث ثاثــة منهــم فقــط بيــن الــركام كانــت جثــث هامــده 
والبقيــة أحالــت الغــارة أجســادهم إلــى أشــاء  متناثــرة تــم العثــور عليهــا بالــوادي وبيــن المــزارع علــى مســافات بعيــدة 
مــن منزلهــم المدمــر  وتــم تجميعهــا ووضعهــا فــي أكيــاس باســتيكية، كمــا جــرح ثاثــة آخريــن بقيــة أســرة عبداللــه 
جهــادي وهــم زوجتــه و2 مــن أطفالــه، إصاباتهــم خطيــرة تــم نقلهــم إلــى المستشــفى، منــزل  هــذه األســر المنكوبــة 

لــم يعــد لــه أي وجــود فقــد دمرتــه الغــارة كليــا وأصبــح أثــرًا بعــد عيــن. 

2017/12/8م

استهداف منزل المواطن/ عبدالله جهادي في منطقة شعبان - مديرية رازح - 
محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/8شعبانقتيل1.5طفلمشعل عيسى جهادي منصور الغمد1

2017/12/8شعبانقتيلة1.5طفلةيسرى يحيى جهادي منصور الغمد2

2017/12/8شعبانقتيلة2طفلةمشاعل عيسى جهادي منصور الغمد3

2017/12/8شعبانقتيل3طفلجهاد عبدالله جهادي منصور الغمد4

2017/12/8شعبانقتيلة4طفلةبراءة عبدالله جهادي منصور الغمد5
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/8شعبانقتيلة5طفلةرويدا أحمد جهادي منصور الغمد6

2017/12/8شعبانقتيل8طفلرائد أحمد جهادي منصور الغمد7

2017/12/8شعبانقتيل10طفلمنصور عبدالله جهادي منصور الغمد8

2017/12/8شعبانقتيلة10طفلةكوكب جهادي منصور الغمد9

2017/12/8شعبانقتيل11طفلطارق عبدالله جهادي منصور الغمد10

2017/12/8شعبانقتيلة18طفلةزينب جهادي منصور الغمد11

2017/12/8شعبانجريح7طفلسليم عبدالله جهادي منصور الغمد12

2017/12/8شعبانجريح4طفلمحمد عبدالله جهادي منصور الغمد13
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ــة الجمعــة مديريــة المخــاء  كل يــوم يرتــاده عشــرات المدنييــن والباعــة المتجوليــن  ــة الواقــع فــي عزل ســوق النجيب
البســطاء مــن ابنــا النجيبــات والقــرى المجــاورة, التــي لــم  يشــفع لهــا نجابــة أبنائهــا المدنييــن البســطاء وال ســلمية أهلهــا 
وطيبتهــم، ولــم تــراع الطائــرة كثافــة األرواح التــي فــي الســوق ورواده مســتغلة ازدحــام الســوق لتحصــد أكبــر عــدد 
مــن أرواح األبريــاء وتســفك دمائهــم . بغــارة جويــة اســتهدفت ســيارة المواطــن ماجــد مطهــر الســيد والتــي كانــت  
تحمــل )أكيــاس القمــح( مــواد غذائيــة , مرتكبــة  واحــدة مــن أبشــع الجرائــم بحــق البشــرية.  نتــج عنهــا ســقوط ) 
9( قتلــى بينهــم طفــل ومــا يزيــد علــى )10( جرحــى  بينهــم خمســة أطفــال  وأحالــت الســوق إلــى كومــة مــن األشــاء. 
عشــرات األســرة فقــدت أكثــر مــن عائــل لهــا وتعالــت اصــوات آهــات  الثكإلــى  وصــار الســوق ســاحة  لمجــزرة مــن البشــر 
ضلــت جراحهــم تنــزف , بســبب الغــارة   التــي ســلبت االبتســامة مــن أطفــال ونســاء المنطقــة الذيــن ينتظــرون عــودة 

عائاتهــم .

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/15الهامليقتيل17طفلصخر أحمد سيف قماع1

2017/12/15الهامليجريح15طفلعالء الدين علي عبده دحان2

2017/12/15الهامليجريح10طفلأنيس صالح محمد عبده3

2017/12/15الهامليجريح8طفلمحمد زيد قاسم بقاص4

2017/12/15الهامليجريح9طفلمؤيد سمير محمد عبده5

2017/12/15م

استهداف سوق النجيبة بمنطقة جمعة - مديرية المخاء - محافظة تعز
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/15الهامليجريح11طفلمحمد خالد  الشامي6
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شــنت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي غارتيــن جويتيــن عنــد غــروب شــمس يــوم الجمعــة 

الموافــق 2017/12/15م الغــارة األولــى كانــت فــي الســاعة 5:30م اســتهدفت خالهــا منــزل المواطــن علــي 

ــزل  ــاء وقــت صــاة المغــرب من ــي الســاعة 6:00 مســاء أثن ــة ف ــا اســتهدفت الغــارة الثاني ــت الصبيحــي فيم ثاب

ــوع  خــال تواجدهــم مــع كافــه أفــراد اســرهم  ,انفجــرت الغارتيــن بيــن  ــب أحمــد مري ــه غال المواطــن عبدالل

جمــوع هــذه االســر المدنيــه,  حيــث ان المنــازل المســتهدفه  بدائيــه مبنيــه مــن )القــش( وتقــع فــي منطقــة 

المــزارع بمديريــة الخوخــة الســاحلية بمحافظــة الحديــدة. أســفرت الغارتــان عــن  وقــوع جريمــة ابــاده بشــعه  

ــة 21 مدنيــا 15 طفــًا وثــاث نســاء كماجــرح 4 أطفــال. حيــث قتــل قراب

2017/12/15م

استهداف منزل عبدالله مريوع - مديرية الخوخة - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/15المزارعقتيل13طفلمثنى علي ثابت الصبيحي 1

2017/12/15المزارعقتيل16طفلمحمد علي ثابت الصبيحي 2

2017/12/15المزارعقتيل11طفلأحمد علي ثابت الصبيحي 3
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/15المزارعقتيل7طفلأكرم علي ثابت الصبيحي 4

2017/12/15المزارعقتيلة11طفلةسعيدة عبدالله غالب مريوع5

2017/12/15المزارعقتيلة5طفلةفتحية عبدالله غالب مريوع6

2017/12/15المزارعقتيلة6طفلةريام سالم عبدالله غالب مريوع7

2017/12/15المزارعقتيل8طفلأحمد سالم عبدالله غالب مريوع8

2017/12/15المزارعقتيل3طفلعبدالله سالم عبدالله غالب مريوع9

2017/12/15المزارعقتيلة7طفلةزهرة سالم عبدالله غالب مريوع10

2017/12/15المزارعقتيلة7طفلةفرح علي عبدالله غالب مريوع11

2017/12/15المزارعقتيلة5طفلةفريحة علي عبدالله غالب مريوع12

2017/12/15المزارعقتيل4طفلموسى علي عبدالله غالب مريوع 13

2017/12/15المزارعقتيل7طفلعلي علي عبدالله غالب مريوع14

2017/12/15المزارعقتيلة10طفلةسناء سالم عبدالله غالب مريوع15

2017/12/15المزارعجريح7طفلعبدالكريم علي ثابت الصبيحي 16

2017/12/15المزارعجريح16طفلعبدالرحمن عبدالله غالب مريوع17

2017/12/15المزارعجريح8طفلسامر عبدالله غالب مريوع18

2017/12/15المزارعجريح5طفلبشار ع لي عبدالله غالب مريوع19
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استهداف النساء واألطفال في الطريق العام في منطقة بني هيسان - مديرية 
حريب القراميش - محافظة مأرب

فــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ليــل يــوم الســبت الموافــق 2017/12/16م أقدمــت طائــرات التحالــف 
الســعودي الحربيــة علــى شــن ثــاث غــارات جويــة علــى منطقــة بنــي هيســان التابعــة لمديريــة حريــب القراميــش - 
محافظــة مــأرب بعــد تحليــق مكثــف للطيــران دام لمــدة ســاعة ونصــف بحســب الشــهود، الغــارات اســتهدفت مجموعــة 
ــى منهــن  ــك عــن ســقوط 9 قتل ــاء عودتهــن مــن حضــور حفــل زفــاف. ليســفر ذل مــن النســاء فــي الطريــق العــام أثن

ثمانيــة أطفــال وإمــرأة وجــرح طفلــة.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/16بني هيسانقتيلة14طفلةأرزاق محمد علي عرفج1

2017/12/16بني هيسانقتيلة9طفلةأسرار محمد علي عرفج2

2017/12/16بني هيسانقتيلة7طفلةسهام عبدالخالق صالح هيسان3

2017/12/16بني هيسانقتيلة13طفلةسمية راشد محمد هيسان4

2017/12/16بني هيسانقتيلة14طفلةلمياء أحمد علي عرفج5

2017/12/16بني هيسانقتيلة14طفلةصفاء علي أحمد اليتيم6

2017/12/16بني هيسانقتيلة12طفلةشهد صالح علي هيسان7

2017/12/16بني هيسانقتيلة11طفلةهند صالح علي هيسان8

2017/12/16بني هيسانجريحة11طفلةريم شاجع محسن هيسان9

2017/12/16م
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فــي الصبــاح الباكــر خــرج عمــال وعامــات مــن أبنــاء الجراحــي والبعــض مــن زبيــد لطلــب الــرزق ومــا إن وصــل العمــال 
والعامــات إلــى مزرعــة مــراد المزروقــي اال واســتهدفهم الطيــران الحربــي لــدول التحالــف بغــارة قضــت عليهــم أثنــاء 
وصولهــم لبــدء العمــل فــي حصــد الــزرع بجــوار مزرعــة المــوز التابعــة للمزروقــي، وكان الطيــران قــد اســتهدف مزرعــة 
مهجــورة بغــارة قبــل دقائــق وعــاود القصــف بغــارة علــى تجمــع العمــال بالقــرب مــن الســور الترابــي للمزرعــة نتــج عــن 

الغــارة مقتــل 6 بينهــم طفــل وجــرح 3 جميعهــم أطفــال.
وتأتــي هــذه الجريمــة ضمــن سلســلة جرائــم ارتكبهــا الطيــران فــي عــدد مــن محافظــات اليمــن ,ويســتمر الطيــران فــي 
حصــد أرواح المدنييــن وقتلهــم وتدميــر ممتلكاتهــم علــى مــرأى ومســمع مــن المجتمــع الدولــي منــذ بدايــة الحــرب 

وعلــى مــا يزيــد علــى 1000 يــوم.

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/25مزرعة مزروقيقتيل11طفلمحمد حسن محمد سالم عبره 1.

2017/12/25مزرعة مزروقيجريحة15طفلسميرة سعيد سلمان بدير2.

2017/12/25مزرعة مزروقيجريحة16طفلنجيبة عبدالله أحمد مجرثم3.

2017/12/25مزرعة مزروقيجريحة12طفلتقوى عبدالله أحمد مجرثم4.

2017/12/25م

استهداف عمال مزرعة المزروقي في منطقة بيت الكبش - محافظة الحديدة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

335



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

336

مــا بيــن الســاعة 7:30 و8:00 مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 25 ديســمبر 2017م شــنت طائــرات 

التحالــف الســعودي الحربــي هجومــا وحشــيا بخمــس غــارات اســتهدفت األولــى البوابــة الغربيــة للنصــب 

التــذكاري المصــري بمنطقــة عصــر غــرب العاصمــة صنعــاء أدت إلــى تضــرر منــزل حــارس النصــب المواطــن/ 

علــي محمــد الحربــي، وقتلــت زوجتــه آمنــة البالغــة مــن العمــر 50 عامــا، وأصيــب بقيــة أفــراد أســرته بالذعــر 

فخرجــوا مــع والدهــم مــن منزلهــم وأثنــاء صعودهــم علــى متــن ســيارتهم للفــرار والنجــاة بأرواحهــم 

قصفتهــم مباشــرة الطائــرات الحربيــة بغــارة ثانيــة قتلــت معظــم األســرة وعددهــم 8 أشــخاص هــم رب 

األســرة وطفلتــه مــاك 10 أعــوام وحفيداتــه الطفــات زهــور وأزهــار ووالدتهــن ســامية حولتهــم الغــارة 

الوحشــية إلــى أشــاء متناثــرة حــول المــكان ودمــرت الســيارة، ثــم أعقبهــا غــارة ثالثــة اســتهدفت مــن تبقــى 

مــن األســرة خــال محاولتهــم الهــرب مــن القصــف ثــم الغــارة الرابعــة والخامســة اســتهدفت منــزل األســرة 

المنكوبــة مباشــرة لتكــن الحصيلــة جريمــة بشــعة بســقوط 11 مدنيــا بينهــم 4 أطفــال وامرأتيــن وجــرح 

2 آخريــن ممــن تبقــى مــن أفــراد األســرة المنكوبــة وهــم الطفــل يحيــى علــي الحربــي وشــقيقه إســماعيل 

أســعفا علــى إثرهــا إلــى المشــفى ودمــرت الغــارات المنــزل المســتهدف وســيارة مدنيــة وأحــد بوابــات النصــب 

التــذكاري المصــري وألحقــت أضــرار جســيمة بعــدة محــات تجاريــة للمواطنيــن.

2017/12/25م

استهداف منزل المواطن/ علي الحربي - مديرية معين - أمانة العاصمة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2017/12/25عصرقتيل9طفلنسيبة محمد علي الحربي1.

2017/12/25عصرقتيل10طفلأزهار محمد علي الحربي2.

2017/12/25عصرقتيل10طفلمالك علي محمد الحربي3.

2017/12/25عصرقتيل13طفلزهور محمد علي الحربي4.

2017/12/25عصرجريح17طفليحيى علي محمد الحربي5.
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استهداف محطة صالح الوصابي وأخيه – مدينة الجراحي – محافظة الحديدة

أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى إســتهداف محطــة الوقــود التابعــة للمواطــن/ صالــح 
الوصابــي وأخيــه فــي منطقــة الجربــة مديريــة الجراحــي محافظــة الحديــدة وعنــد الســاعة العاشــرة إال عشــر دقائــق 
ــا كان عمــال المحطــة يقومــون بممارســة أعمالهــم بشــكل طبيعــي  ــر 2018 م وعندم ــن 1 يناي ــوم اإلثني ــاح ي صب
والمحطــة مكتضــة بالزبائــن فــي ســاعة الــذروة قــام طيــران مــا يســمى بالتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية بشــن 
ــي  ــال يشــتغلون ف ــن كان منهــم عم ــن المتواجدي ــن المدنيي ــل وجــرح عــدد م ــى مقت ــا أدى إل ــكان مم ــى الم ــارة عل غ
المحطــة المســتهدفة والســوبر ماركــت المجــاورة لهــا ولــم يعــرف عــدد الضحايــا لكثرتهــم. دمــرت المحطــة بشــكل 
كامــل وكذالــك الســوبر ماركــت دون وجــود أي تحــرك او عمــل عســكري يبــرر ذلــك وإنمــا رغبــة فــي اســقاط الكثيــر مــن 

الضحايــا بيــن المدنييــن حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى )4( وجــرح إثنــان آخــران.

2018/1/1م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/1/1ممدينة الجراحي – محافظة الحديدةطفلقتيل17احمد محمد فتيني دالي1

2018/1/1ممدينة الجراحي – محافظة الحديدةطفلقتيل16منصور عبدالله زيد عريم2

2018/1/1ممدينة الجراحي – محافظة الحديدةطفلقتيل16شكيب توفيق الوصابي3

2018/1/1ممدينة الجراحي – محافظة الحديدةطفلقتيل8عبده محمد فتيني دالب4

2018/1/1ممدينة الجراحي – محافظة الحديدةطفلجريح15حسن صادق سليمان محروس5

2018/1/1ممدينة الجراحي – محافظة الحديدةطفلجريح13محمد جازم سالم احمد6
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استهداف منزل المواطن علي أسعد معيض  – مديرية غمر - محافظة صعدة

ــازل  ــذي تقــوده الســعودية باســتهداف من ــف ال ــران التحال ــر مــن العــام 2018م قــام طي فــي تاريــخ 10 يناي

الموطنيــن فــي منطقــة تشــدان مديريــة غمــر محافظــة صعــدة ممــا أدى إلــى مقتــل طفلتيــن احداهــن فــي الثالثــة 

واألخــرى فــي الرابعــة مــن العمــر وجــرح عــدد اخــر بينهــم األم وطفليهــا. بمــا يعــد انتهــاكا ســافرا لحقــوق االنســان 

فــي الحيــاة والعيــش المحتــرم مــع عــدم وجــود أي هــدف عســكري أو تحــرك معــاد يبــرر هــذا االســتهداف وانمــا 

رغبــة فــي اشــباع نزعــة االجــرام لــدى قــادة الــدول التــي تقــود هــذا التحالــف.

10\1\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

10\1\2018ممديرية غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيل33هناء علي معيض أسعدهناء علي معيض أسعد1

10\1\2018ممديرية غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيل55رجاء علي معيض أسعدرجاء علي معيض أسعد2

10\1\2018ممديرية غمر - محافظة صعدةطفلطفلجريح1212صالح علي معيضصالح علي معيض3

10\1\2018ممديرية غمر - محافظة صعدةطفلطفلجريح1313يحيى علي معيض أسعديحيى علي معيض أسعد4
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واقعة منزل المواطن/ يحيى يحيى مقيت  – مديرية باقم - محافظة صعدة

قــام طيــران مــا يســمى بالتحالــف العربــي بشــن غــارة جويــة علــى منــزل المواطــن/ يحيــى بــن يحيــى مقيــت وذلــك أثنــاء 

ــن  ــن م ــل اثني ــى مقت ــا أدى إل ــة اإلفطــار مم ــون وجب ــه وأوالده يتناول ــن زوجت ــة م ــراد أســرته المكون ــا كان هــو و أف م

أوالده وجــرح بقيــة أفــراد األســرة بمــا فيهــم زوجتــه وتضــرر عــدد مــن المنــازل المجــاورة لمنزلهــم وذلــك بفعــل هــذه 

الغــارات التــي أثــارت الخــوف والهلــع بيــن األهالــي الذيــن يقطنــون إلــى جانــب منــزل العائلــة المســتهدفة وولــد حالــة 

ســيئة مــن الرعــب لديهــم بمــا يشــكل إضــرارًا بالحيــاة اإلنســانية بــكل تفاصيلهــا وحــرم هــؤالء المدنييــن مــن العديــد 

مــن الحقــوق المتصلــة بهــم.

10\1\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/1/10ممديرية باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل1616مسفر يحيى يحيى مقيتمسفر يحيى يحيى مقيت1

2018/1/10ممديرية باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل55أبرار يحيى يحيى مقيتأبرار يحيى يحيى مقيت2

2018/1/10ممديرية باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح33عايض يحيى يحيى مقيتعايض يحيى يحيى مقيت3

2018/1/10ممديرية باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح1010إيمان يحيى يحيى مقيتإيمان يحيى يحيى مقيت4

2018/1/10ممديرية باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح66عبدالجليل يحيى يحيى مقيتعبدالجليل يحيى يحيى مقيت5
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استهداف عمارة سكنية مأهولة بالنازحين  – مديرية سحار – محافظة صعدة

فــي الســاعة الثالثــة مــن فجــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 22 ينايــر 2018م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 

الســعودي لتحالــف العــدوان الســعودي بإســقاط قنبلــة جويــة علــى عمــارة ســكنية مكونــة مــن طابقيــن كانــت تــأوي 

مدنييــن نازحيــن منهــا أســرة عبدالكريــم دحيــم، وتقــع بمنطقــة المصاعبــة بمديريــة ســحار – محافظــة صعــدة، 

دمــرت القنبلــة الجويــة العمــارة الســكنية فــوق رؤوس ســاكنيها مــن النازحيــن وقضــت علــى حيــاة 7 مدنييــن بينهــم 

5 أطفــال أمــا الجرحــى فقــد بلــغ عددهــم )6( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال. وبــدم بــارد اســتهدفتهم طائــرات التحالــف 

الســعودي الحربيــة بقنبلتهــا الوحشــية التــي أســقطتها علــى العمــارة التــي يســكنون فيهــا أثنــاء مــا كانــوا يغطــون فــي 

نومهــم.

22\1\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلقتيل5 شهورإدريس عبدالكريم مبارك دحيم1

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلقتيل7يعقوب عبدالكريم مبارك دحيم2

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلقتيل1جابر عبدالكريم مبارك دحيم3

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلقتيلة6فاطمة عبدالكريم مبارك دحيم4

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلقتيلة4سله عبدالكريم مبارك دحيم5
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلجريح13حمود عبدالكريم مبارك دحيم6

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلجريح11نائف مسفر محمد جبران7

22\1\2018ممديرية سحار – محافظة صعدةطفلجريحة8زهور نائف حسين8
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استهداف سيارة في الطريق العام  – مديرية رازح - محافظة صعدة

عنــد الســاعة التاســعة صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2018/1/23م أقــدم الطيــران التابــع لمــا يســمى بالتحالــف العربــي 

والــذي تقــوده الســعودية علــى اســتهداف ســيارة بالخــط العــام فــي منطقــة آل علــي مديريــة رازح محافظــة صعــدة 

ممــا أدى إلــى مقتــل مــن كان علــى متنهــا مــن الرجــال واألطفــال والنســاء حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى )5( أطفــال 

ــل مــن  ــاة هــذا الكــم الهائ ــذي أودى بحي ــرر هــذا االســتهداف ال ــرر يب ــى منطقــة شــعبان دون أي مب ــون إل وهــم ذاهب

المدنيــن والــذي بلــغ عددهــم تســعة أفــراد.

23\1\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

23\1\2018ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل77خالد فهد علي سالمخالد فهد علي سالم1

23\1\2018ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل66مرام فهد علي سالممرام فهد علي سالم2

23\1\2018ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل44منار فهد علي سالممنار فهد علي سالم3

23\1\2018ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل77علياء عبدالله علي سالمعلياء عبدالله علي سالم4

23\1\2018ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل44نهار عبدالله علي سالمنهار عبدالله علي سالم5



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

347



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

348

استهداف مجموعة نساء يعملن في رعي األغنام - مديريه باقم - محافظة صعدة

أنــه وفــي حــدود الســاعة التاســعة وخمســة عشــر دقيقــة صبــاح اإلثنيــن بتاريــخ 2018/2/5م. وأثنــاء مــا كانــت 
مجموعــة مــن النســاء يقمــن برعــي المواشــي فــي منطقــة القطينــات الواقعــة بمديريــة باقــم محافظــة صعــدة قــام 
الطيــران التابــع للتحالــف الســعودي باســتهدافهن بغــارة جويــة أدت إلــى ســقوط عــدد منهــن بيــن قتيــل وجريــج وبعــد 
حوالــي خمســة عشــر دقيقــة مــن االســتهداف قــام الطيــران التابــع للتحالــف الســعودي باســتهداف ســيارة المواطــن 
حســن علــي حســين فريــح والــذي حــاول إســعاف ضحايــا الغــارة األولــى الــذي كان علــى متنهــا مــع أطفــال ســقطوا ضحايــا 
جــراء هــذه الغــارة وعندمــا قدمــت ســيارة أخــرى للمســاعدة فــي اإلســعاف اســتهدفت أيضــا رغبــة مــن طيــران العــدوان 
فــي إعاقــة عمليــة إســعاف الجرحــى لتصبــح حصيلــة هــذا االســتهداف ســقوط )6( قتلــى مــن المدنييــن بينهــم )5( 

أطفــال وجــرح )10( آخريــن بينهــم )3( أطفــال.

5\2\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل1616سميرة عبدالله مانع القطيني1

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل1515نها مانع جريان القطيني2

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل1414فاطمة سعد مانع القطيني3

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل15عزيزة سامر أحمد مانع القطيني4
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل13سميرة أحمد مانع القطيني5

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13طه حسين يحيى الداعي6

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14مريم حسين مانع قايد القطيني7

5\2\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14وائل حميد محمد قايد القطيني8
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إنفجار قنبلة عنقودية ألقاها الطيران التابع لتحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية - مديريه التحيتا - محافظة الحديدة

عندمــا كان مجموعــة مــن األطفــال فــي مديريــة التحيتــا يلعبــون بجــوار منزلهــم أنفجــرت فيهــم قنبلــة عنقوديــة ألقاهــا 

طيــران التحالــف الــذي تقــوده الســعودية أدت ألــى إصابــة ثاثــة أطفــال وهــم درهــم محمــد عبداللــه دويــل والبالــغ مــن 

العمــر إثنــا عشــرة ســنة والطفلــة خديجــة محمــد عبداللــه دويــل والبالغــة مــن العمــر خمــس عشــرة ســنة والطفلــة 

لينــا محمــد عبداللــه دويــل واألم عائشــة محمــد يمانــي والبالغــة مــن العمــر إثنــان وأربعــون ســنة وجروحهــم خطيــرة 

حتــى أن أحدهــن تــم بتــر قدميــه بالمستشــفى بســبب الجــروح التــي أصابتهــا مــن إنفجــار هــذه القنبلــة العنقوديــة وعلــى 

الرغــم مــن أن هــذه األســلحة محرمــة دوليــا لكــن التحالــف الســعودي يســتخدمها ضــد المدنييــن إلســقاط أكبــر عــدد 

مــن الضحايــا.

9\2\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

9\2\2018ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح12درهم محمد عبدالله دويل1

9\2\2018ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح11دينا محمد عبدالله دويل2

9\2\2018ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح13خديجة محمد عبدالله دويل3
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استهداف إستهداف منزل المواطن )أحمد محمد علي نهاري( – مديرية الجراحي  
- محافظة الحديدة

فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء يــوم الســبت العاشــر مــن فبرايــر مــن عــام 2018م وبينمــا كان المواطــن/ 

أحمــد محمــد علــي نهــاري متجهــا إلــى منزلــه الكائــن فــي منطقــة/ الشــريجة - مديريــة الجراحــي محافظــة الحديــدة 

قامــت طائــرة للتحالــف الســعودي بتعقبــه حتــى وصــل إلــى منزلــه وبينمــا هــو جالــس مــع زوجتــه وأطفالــه وقــد وصــل 

إلــى المنــزل بعــض جيرانهــم وأغلبهــم نســاء وأطفــال واكتــظ المنــزل بهــم قامــت الطائــرة بقصــف المنــزل بصاروخيــن 

أســفر عــن إلــى مقتــل المواطــن أحمــد محمــد علــي نهــاري وكافــة أفــراد أســرته ورجــل وامــرأة وطفلــة كانــوا فــي المنــزل 

مــن أســر أخــرى وجــرح شــخصين دون وازع ديــن أو ضميــر.

10\2\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

10\2\2018ممديرية الجراحي  - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل10ماجد أحمد محمد علي نهاري1

10\2\2018ممديرية الجراحي  - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل8هاشم أحمد محمد نهاري2

10\2\2018ممديرية الجراحي  - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل4جميلة أحمد محمد نهاري3

10\2\2018ممديرية الجراحي  - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل2فاطمة أحمد محمد علي نهاري4

10\2\2018ممديرية الجراحي  - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح15عبدالله أحمد محمد حميدي5
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استهداف منازل المواطنين بالقصف المدفعي - مديرية الصلو - محافظة تعز

يتعمــد المرتزقــة والمجاميــع المســلحة التابعــة للتحالــف الســعودي اســتهداف منــازل المواطنيــن بالقصــف المباشــر 

بقذائــف المدفعيــة والعيــارات الناريــة حاصــدة أرواح األطفــال ومخيفــة المدنييــن بــدون أي ســبب يبــرر ذلــك،  وهــذا 

مــا حــدث يــوم األربعــاء 14 فبرايــر 2018م حيــث أقدمــت مجاميــع المرتزقــة القابعيــن فــي رأس الجبــل  المطــل علــى 

قريــة جعيشــان بإســتهداف منــازل المدنييــن بعيــارات المعــدل 23  للقريــة المذكــورة. األمــر الــذي أدى إلــى مقتــل 

طفــل وجــرح 5 آخريــن بينهــم طفليــن وإحــراق منــازل المدنييــن وتشــريدهم مــن منازلهــم..

14\2\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

14\2\2018ممديرية الصلو - محافظة تعزطفلطفلقتيلقتيل10فتح محمد عبدالله القعيطي1

14\2\2018ممديرية الصلو - محافظة تعزطفلطفلجريحجريح13صخر هايل سيف الجرافي2

14\2\2018ممديرية الصلو - محافظة تعزطفلطفلجريحجريح10مهند هائل سيف الجرافي3
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استهداف منزل أحد المواطنيين وسقوط عدد كبير من الضحايا – مديرية سحار 
- محافظة صعدة

فــي تمــام الســاعة الثانيــة ظهــرا يــوم الثاثــاء  الموافــق الســابع والعشــرين مــن فبرايــر مــن عــام 2018م قــام الطيــران 

التابــع للتحالــف الســعودي باســتهداف منــزل أحــد المواطنييــن فــي منطقــة حفصيــن مديريــة ســحار محافظــة صعــدة 

بغــارة جويــة أدت إلــى تدميــر المنــزل علــى رؤوس ســاكنيه وعندمــا اجتمــع مجموعــة مــن النــاس محاوليــن إســعاف 

الضحايــا قــام الطيــران باســتهدافهم أيضــا ممــا أدى إلــى ســقوط عــدد مــن الضحايــا بيــن المســعفين أنفســهم رغبــة 

منــه فــي منــع عمليــات إســعاف الضحايــا وإســقاط عــدد أكبــر مــن الضحايــا مــن بيــن أوســاط المدنييــن. حيــث بلــغ عــدد 

ــغ عددهــم )19(  جريحــا  ــا الجرحــى فقــد بل ــة أطفــال، أم ــى جــراء هــذا اإلســتهداف )5( مدنييــن بينهــم ثاث القتل

بينهــم )8( أطفــال.

27\2\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل18مرزوق خرصان حسين العملسي1

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل18محسون حسين أحسن مانع الحباجري2

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل16حازم مجاهد الجعله3

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12ذكرى عبدالله غباش عشمة4

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12محمد عمر معيض5
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13رفيع هادي صالح النهدي6

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح16خولة عارف علي قعشوش7

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح11بسام فيصل عبدالله قاسم عشمة8

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12أمير فيصل عبدالله قاسم عشمة9

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12رياض محمد عبدالله مدهش10

27\2\2018ممديرية سحار - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح18دهمان هادي العملي11



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

358

استهداف منزل المواطن أحمد حمدان أبو مشعف - مدينة صعدة - محافظة 
صعدة

فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرًا وبينمــا كان مجموعــة مــن المدنييــن والذيــن يعملــون لــدى المواطــن 
أحمــد حمــدان أبــو مشــعف قــد تجمعــوا فــي منزلــه الواقــع إلــى جانــب المزرعــة التــي يعملــون فيهــا وكان عددهــم ثاثــة 
عشــر شــخصا مــن الرجــال والنســاء واألطفــال أســتهدفهم  بغــارة جويــة ممــا أدى إلــى ســقوطهم ضحايــا بيــن قتيــل 
وجريــح معظمهــم مــن النســاء واألطفــال وبعــض الجرحــى فــي حالــة صحيــة حرجــة ودون وجــود أدنــى مبــرر يبــرر هــذا 

اإلســتهداف إذ أن المنطقــة خاليــة مــن أي تحــرك عســكري.

28\2\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

28\2\2018ممدينة صعدةطفلطفلقتيلقتيل4مانو عادل قاسم حربان1

28\2\2018ممدينة صعدةطفلطفلقتيلقتيل2إشراق نبيل قاسم حربان غيثان2

28\2\2018ممدينة صعدةطفلطفلقتيلقتيل3عفران نبيل قاسم حربان3

28\2\2018ممدينة صعدةطفلطفلجريحجريح4آفاق نبيل قاسم حربان4
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استهداف منازل المواطنيين بقذائف المدفعية - مديريه رازح - محافظة صعدة

ــث مــن شــهر مــارس عــام 2018م قامــت المدفعيــة  فــي حــدود الســاعة الســابعة مســاًء يــوم الســبت الموافــق الثال

التابعــة لدولــة الســعودية بقصــف منطقــة الحجلــة فــي مديريــة رازح محافظــة صعــدة والتــي تتعــرض لقصــف صاروخــي 

وجــوي ومدفعــي مســتمر منــذ بدايــة العــدوان علــى اليمــن وقــد ســقطت عــدد مــن القذائــف علــى منــزل المواطــن/ أحمد 

محســن ســليمان وأخيــه هــال محســن ســليمان ممــا أدى إلــى تدميــر المنــزل بالكامــل ومقتــل طفليــن وجــرح طفــل مــن 

أطفــال المواطــن أحمــد محســن ســليمان وجــرح زوجــة المواطــن هــال محســن ســليمان..

3\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

3\3\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل5أشواق أحمد محسن سليمان معوض1

3\3\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل6إسماعيل أحمد محسن سليمان معوض2

3\3\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح2أفراح أحمد محسن سليمان معوض3
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استهداف مجموعة من البدًو - مدينة صعدة - محافظة صعدة

فــي تمــام الســاعة الثالثــة فجــر يــوم األربعــاء الموافــق )2018/3/7م( وبينمــا مجموعــة مــن البــدو الــذي انتقلــوا مــن 

منطقتهــم الرئيســية إلــى منطقــة آل نايــل لرعــي المواشــي فيهــا قــام طيــران التحالــف باســتهدافهم بخمــس غــارات 

جويــة أدت إلــى ســقوط عــدد كبيــر منهــم بيــن قتيــل وجريــح واغلبهــم أطفــال حيــث قتــل طفــل وجــرح )8( آخــرون 

كانــوا يعيشــون فــي دشــمة صغيــرة لهــم بعــد أن كانــوا يعيشــون فــي خيــام.

7\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل2وضحى أحمد صالح مطلق1

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح1قصي أحمد صالح مطلق2

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح1شرقة أحمد صالح مطلق3

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح3رغد أحمد صالح مطلق4

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح4نهى أحمد صالح مطلق5

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح5ندى أحمد صالح مطلق6

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12محمد سالم راجح7

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14هالل أحمد صالح مطلق8

7\3\2018ممديريه صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح15نضيرة حمدان أبو عيسى9
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استهداف منزل المواطن )عمار حسين العمار( - مديريه همدان - محافظة 
صنعاء

فــي جريمــة بشــعة تــدل علــى مــدى الوحشــية فــي عقليــة قــادة دول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية أقــدم الطيــران 
الحربــي التابــع لهــذه الــدول علــى شــن غــارة جويــة فــي حــدود الســاعة التاســعة والنصــف مســاء األربعــاء الســابع مــن 
شــهر مــارس عــام 2018م علــى أحــد المنــازل الســكنية فــي منطقــة المحجــر شــمان ممــا أدى إلــى مقتــل وجــرح مــا 
ــى طفليــن وجــرح )4( أطفــال  ــغ عــدد األطفــال القتل ــى عشــرة مدنييــن معظمهــم نســاء وأطفــال حيــث بل يزيــد عل
آخريــن وتدميــر المنــزل الــذي كانــوا يســكنون فيــه بصــورة كاملــة وقــد أســتمر المدنيــون فــي إنتشــال جثــث الضحايــا 
والبحــث عــن ناجيــن حتــى صبــاح اليــوم التالــي وأصيــب النــاس بالذعــر والخــوف وتضــررت العديــد مــن المنــازل المجــاورة 

للمنــزل المســتهدف.

7\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

7\3\2018ممديريه همدان - محافظة صنعاءطفلطفلقتيلقتيل8أكرم حزام أحمد حزام السمري1

7\3\2018ممديريه همدان - محافظة صنعاءطفلطفلقتيلقتيل8أشواق رضوان قاسم يحيى شداد2

7\3\2018ممديريه همدان - محافظة صنعاءطفلطفلجريحجريح10أمة الرزاق حزام العمري3

7\3\2018ممديريه همدان - محافظة صنعاءطفلطفلجريحجريح2سامية حزام أحمد العمري4

7\3\2018ممديريه همدان - محافظة صنعاءطفلطفلجريحجريح1علي فارس أحمد حنينة5

7\3\2018ممديريه همدان - محافظة صنعاءطفلطفلجريحجريح5ريم فارس أحمد حنينة6
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استهداف مجموعة من األطفال بالقصف المدفعي- مديريه سامع - محافظة تعز

ــة اإلمــارات فــي يــوم الجمعــة التاســع مــن مــارس عــام 2018م وفــي  قامــت مجموعــة مــن المرتزقــة التابعيــن لدول

 شــريًع الواقعــة فــي مديريــة ســامع وكان فــي 
ً
حــدود الســاعة التاســعة صباحــا بإطــاق قذيفــة مدفعيــة علــى قريــة

المــكان المســتهدف بهــذه القذيفــة أربعــة أطفــال كانــوا يلعبــون جــوار منازلهــم ممــا أدى إلــى ســقوطهم جرحــى وقــد 

تــم إســعافهم إلــى مستشــفى الخليــج الواقــع فــي منطقــة الحوبــان شــمال مدينــة تعــز.

9\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

9\3\2018ممديريه سامع - محافظة تعزطفلطفلجريحجريح12إياد فؤاد سعيد علي الجعفري1

9\3\2018ممديريه سامع - محافظة تعزطفلطفلجريحجريح6وليد أنور عبدالحميد أحمد سالم2

9\3\2018ممديريه سامع - محافظة تعزطفلطفلجريحجريح8جواد أنور عبدالحميد أحمد سالم التميمي3

9\3\2018ممديريه سامع - محافظة تعزطفلطفلجريحجريح11حسام محمد عبدالرحمن األحمدي4
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استهداف مجموعة من المدنيين في منازلهم - مديريه غمر - محافظة صعدة

أســرة المواطــن ســالم جابــر ســليمان علــي وأبنــاء عمــه محمــد علــي ســليمان علــي وفيصــل علــي ســليمان علــي 
ــف الســعودي ففــي حــدود الســاعة الواحــدة والنصــف ليــا مســاًء يــوم  نالهــم نصيــب مــن إجــرام طيــران التحال
ــي  ــن ف ــن طابقي ــي والمكــون م ــران بإســتهداف منزلهــم األصل ــام الطي الخميــس الموافــق )2018/3/22م( ق
مديريــة غمــر والــذي كانــوا قــد نزحــوا منــه إلــى منطقــة مجــاورة فلمــا خــرج المواطــن ســالم جابــر ســليمان علــي 
يتفقــد منزلــه المقصــوف وكان أبنــاء عمــه الذيــن يســكنون فــي جــواره قــد نقلــوا أســرتهم إلــى الغرفتيــن اللتيــن 
فــي المزرعــة بجــوار أســرته خوفــا مــن القصــف أســتهدفهم الطيــران جميعــا وهــم بالغرفتيــن التــي فــي المزرعــة 
بغــارة جويــة أدت إلــى ســقوط ســبعة عشــر مواطنــا مــن األســر المذكــورة بيــن قتيــل وجريــح بينهــم أطفــال 

حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى )7( أطفــال أمــا األطفــال الجرحــى فقــد بلــغ عددهــم )4( أطفــال.

22\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل9عبدالسالم سالم جابر سيلمان علي 1

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل15شيماء سالم جابر سليمان علي2

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل6صابرين سالم جابر سليمان علي3

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل2إنتصار تركي سالم جابر سليمان4

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل10جمال علي سليمان علي5
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل7سلطان علي سليمان علي6

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل2علي سليمان علي سليمان7

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13بشار سالم جابر سليمان8

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح16خولة سالم جابر سليمان9

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح1زهراء تركي سالم جابر سليمان10

22\3\2018ممديريه غمر - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح1يسرى سليمان علي سليمان11
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استهداف مجموعة من المدنيين في مزارعهم - مديريه بيت الفقيه - محافظة 
الحديدة

أقــدم الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي صبــاح يــوم الســبت الرابــع والعشــرين مــن شــهر مــارس مــن عــام 

)2018م( علــى إســتهداف مجموعــة مــن المدنييــن كانــوا يقومــون بــري مزرعــة المانجــو الخاصــة بهــم والتــي كانــت 

تعــد مصــدر رزقهــم الوحيــد ممــا أدى إلــى تحويلهــم إلــى أشــاء متفحمــة ومتناثــرة دون أدنــى رادع مــن ديــن وضميــر 

وبــدم بــارد حــاول النــاس اإلقتــراب مــن المــكان إلســعافهم لكنهــم كانــوا فــي تلــك اللحظــات قــد فارقــوا الحيــاة وتحولــوا  

إلــى أشــاء متطايــرة ومتفحمــة. حيــث بلــغ عــدد القتلــى )5( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال.

24\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

1
عبدالله محفوظ إسماعيل أحمد 

شريف
طفلطفلقتيلقتيل18

مديريه بيت الفقيه - محافظة 
الحديدة

24\3\2018م

طفلطفلقتيلقتيل18عمر محمد إسماعيل أحمد شريف2
مديريه بيت الفقيه - محافظة 

الحديدة
24\3\2018م

طفلطفلقتيلقتيل18محمد فضل أحمد شريف3
مديريه بيت الفقيه - محافظة 

الحديدة
24\3\2018م
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استهداف نساء عائدات من عرس بيت الشرفي - مدينة صعدة - محافظة صعدة

أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فــي حــدود الســاعة الخامســة مســاء يــوم الخميــس التاســع 
والعشــرين مــن مــارس عــام 2018م وبالتزامــن مــع وجــود المبعــوث األممــي الجديــد لليمــن مارتيــن غريفيــث فــي 
صنعــاء علــى شــن مــا يزيــد علــى عشــرين غــارة علــى مدينــة صعــدة مســتهدفا فيهــا كل مــا يمــت إلــى اإلنســان بصلــة 
إحــدى هــذه الغــارات الغاشــمة اســتهدفت مــا يزيــد علــى عشــرين مدنيــا معظمهــم نســاء وأطفــال كانــوا عائديــن مــن 
حفــل عــرس ألحــد أقربائهــم وهــو محســن حســن العويــري والــذي كان مقامــا فــي منطقــة بنــي معــاذ ســقطوا جميعهــم 
ــوا يعرفــون أن المــوت الــذي  ــم يكون ــى منازلهــم ول ــوا علــى متــن شــاحنه تنقلهــم إل ضحايــا لهــذه الغــارة أثنــاء مــا كان
تحملــة لهــم طائــرات اإلجــرام الســعودي ســيقطع طريقهــم ويحــول جثــث ســبعة منهــم إلــى أشــاء متناثــرة ومتفحمــة 
ومــن بقــي منهــم ينقلــون إلــى المستشــفيات جرحــى جــراء هــذه الغــارات األثمــة . الحصيلــة النهائيــة لهــذا اإلســتهداف 

ســقوط )8( قتلــى بينهــم ثاثــة أطفــال وجــرح )192( آخريــن بينهــم )7( أطفــال.

29\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل17وجدان مهدي يحيى الشرفي1

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل12نوف عبدالله يحيى الشرفي2

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل14ماجد خالد عبيد الطويلي3

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14رناء يحيى عبدالله الشرفي4
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح16روان مهدي يحيى الشرفي5

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح15ريم عبدالله يحيى الشرفي6

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح17نجالء عبدالله يحيى الشرفي7

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح15بشار حسن أحمد البلخي8

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14عبدالرحمن مطارد علي مطارد9

29\3\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14أصيل فيصل عبدالله عشمة10
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استهداف مزرعة المواطن فارس عبدالله صالح عثمان - مديريه باقم - محافظة 
صعدة

فــي حــدود الســاعة الثانيــة ظهــر يــوم الجمعــة الثاثيــن مــن مــارس عــام 2018م قــدم المواطــن/ فــارس عبداللــه 

عثمــان مــع ثاثــة مــن أقربائــة وأربعــة مــن العمــال لكــي يقومــوا بالعمــل داخــل مزرعــة الرمــان الخاصــة بــه فلمــا دخلــوا 

ــي التابــع  ــى بيــت صغيــر لهــم داخــل المزرعــة وتســمى ))المحــراس(( باللغــة المحليــة أســتهدفهم الطيــران الحرب إل

للتحالــف الســعودي بغــارة جويــة أدت إلــى إصابتهــم جميعــا بجــروح بالغــة بينهــم )5( أطفــال نقلــوا علــى إثرهــا إلــى 

المستشــفى الجمهــوري فــي محافظــة صعــدة لتلقــي العــاج هنــاك.

30\3\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

30\3\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12عمر محمد علي1

30\3\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14محمد صادق علي داحش2

30\3\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13صقر صالح محمد صالح3

30\3\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح17كمال أحمد علي الهندوي4

30\3\2018ممديريه باقم - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح6حميد عابد عبدالله مفرح5
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استهداف النـازحين في مدينة الصالح - مديريه الحالي - محافظة الحديدة

أقــدم طيــران مــا يســمى بالتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي يــوم اإلثنيــن الموافــق )2018/4/2م( 

ــن  ــن جويتي ــن بغارتي ــواء النازحي ــح إلي ــة الصال ــم مدين ــا بإســتهداف مخي ــي حــدود الســاعة العاشــرة صباح وف

والذيــن فــروا مــن مديريــات متعــددة جــراء الحــرب أبرزهــا مديريتــي حيــس والخوخــة التــي حولتهــا دول التحالــف 

إلــى مــدن أشــباح ال حيــاة فيهــا بغارتيــن جويتيــن راح ضحيتهــا )37( نازحــا بيــن قتيــل حيــث بلــغ أعــداد 

األطفــال القتلــى )19( قتيــًا أمــا الجرحــى فقــد بلــغ عــدد )16( طفــًا.

2\4\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل18محي الدين علي يحيى علي 1

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل14خليل علي يحيى علي2

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل13عبدالغني علي يحيى علي3
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل11حسين علي يحيى علي4

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل15زينب علي يحيى علي 5

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل8بتول علي يحيى علي6

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل5براءة علي يحيى علي7

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل3زيد علي يحيى علي8

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل5عبدالملك إبراهيم أحمد حليصي9

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل15عبدالواحد سلطان الشميري10

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل13محمود العزي محمد األهدل11

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل5ميار محمود حسن رزيق12

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل2ماريا محمود حسن رزيق13

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل12عبدالملك سعيد خالفي14

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل10ناصر علي حسن رزيق15

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل18عبدالله محمد علي شريان16

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل15زهير يونس دوبله17

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل13عبدالرحمن سعيد محمد عبده18

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلهطفلهقتيلهقتيله18شروق محمد عوض زهير19

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلةطفلةجريحجريح17إنتصار ثابت محمد حليصي20

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلةطفلةجريحجريح15فادية محمد عباس جبلي21

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلةطفلةجريحجريح5أسماء سليمان عبدالله أهدل بطاح22

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلةطفلةجريحجريح3ريماس سليمان عبدالله أهدل بطاح23
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح18فخرية سالم عبده24

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح1بتول سالح محمد سالم زهير25

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح3سلوى علي عبده عقد26

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح7مالك محمد حسن رزيق27

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح11إنتصار أحمد خادم عقد28

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح18مهاء محمد سليمان محمرمان29

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح14ناصر محمد سليمان30

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح2علي محمد سليمان31

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح9مروى ثابت حسن محمد32

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح8منار ثابت33

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح15ماهر عبده علي عقد34

2\4\2018ممديريه الحالي - محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح12صابر محفوظ أكبش35
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استهداف منزل المواطن/ محمد أحمد الدوشي - مديريه منبه - محافظة صعدة

فــي يــوم الثاثــاء الموافــق )2018/4/13م( وبالتحديــد الســاعة الخامســة والنصــف فجــرًا تــم اســتهداف منــزل 

المواطــن/ محمــد أحمــد الدوشــي بغــارة جويــة أدت إلــى مقتــل زوجتــه وطفلتيــه وجــرح خمســة آخريــن مــن أبنائــه تــم 

ــى المستشــفى فــي واقعــة تشــكل خرقــا واضحــا للقوانيــن اإلنســانية الدوليــة. إســعافهم إل

3\4\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

3\4\2018ممديريه منبه - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل5محمد أحمد الدوشي1

3\4\2018ممديريه منبه - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح18عبدالملك محمد أحمد الدوشي2

3\4\2018ممديريه منبه - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح8بشير محمد أحمد الدوشي3

3\4\2018ممديريه منبه - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح14روابي محمد الدوشي4

3\4\2018ممديريه منبه - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح9وضحة محمد أحمد الدوشي5

3\4\2018ممديريه منبه - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح3جمعة محمد أحمد الدوشي6
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استهداف منزل المواطن/ ضحوي حسن معضب - مديريه مستبأ - محافظة حجة

أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى شــن غــارة جويــة مســتهدفة منــزل المواطــن/ ضحــوي 

ــذي كان قــد خــرج مــع ولديــه لرعــي أغنــام لهــم يقتاتــون مــن ألبانهــا لعلهــا تخفــف عنهــم وطــأة  حســن معضــب ال

الحصــار الخانــق الــذي فرضــه التحالــف الســعودي علــى اليمــن ولكــن لــم يكــن هــا المواطــن المســكين ضحــوي معضــب 

يــدري أن التحالــف اإلجرامــي ســيفقده أســرته والمكونــة مــن زوجتــه وأربــع مــن بناتــه وأبنائــه إذ ســقطوا ضحايــا بيــن 

قتيــل وجريــح بســبب غــارة جويــة اســتهدفهم فيهــا قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــر يــوم الســبت الســابع مــن شــهر 

أبريــل عــام 2018م ممــا أدى إلــى إصابــة صاحــب المنــزل بحالــة نفســية إذ عــاد وقــد قتلــت زوجتــه وبنتيــه وابنــة فهــد 

 بــا أســرة وال مــأوى ولــو كان هــو 
َ
وجرحــت بنتــه صفيــة وعمــر أكبــر أبنائــه ال يتجــاوز إثنــي عشــر ربيعــا ليصبــح وحيــدا

فــي منزلــه لــكان أيضــا ال ســمح اللــه فــي عــداد الموتــى.

7\4\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

7\4\2018ممديريه مستبأ - محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل5نجاح ضحوي حسن معضب1

7\4\2018ممديريه مستبأ - محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل3فهد ضحوي حسن معضب2

7\4\2018ممديريه مستبأ - محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل4نورة ضحوي حسن معضب3

7\4\2018ممديريه مستبأ - محافظة حجةطفلطفلجريحجريح12صفية ضحوي حسن معضب4
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استهداف مزرعة المواطن صادق الحاج الحكيمي – مديريه دمنة خدير - محافظة 
تعز

قــام الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي فــي الســاعة التاســعة والنصــف مســاء مــن يــوم األحــد 8/ 4/ 2018 م بقصــف 
قريــة المحــول التابعــة إداريــا ومحليــا لدمنــة خديــر محافظــة تعــز باإلضافــة إلــى قصــف المــزارع المجــاورة للقريــة ممــا أدى إلــى 
ســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى وإبــادة أســرة بأكملهــا هــي أســرة المواطــن صــادق الحــاج عبداللــه محمــد الحكيــم ولمكونــة مــن 
14 شــخصا جلهــم مــن النســاء واألطفــال حيــث قتــل رب األســرة وثاثــة عشــر آخريــن مــن األســرة بينهــم )6( أطفــال وجــرح 
ه بجــروح بلغــة باإلضافــة إلــى مقتــل أحــد المزارعيــن ويدعــى عبدالواســع محمــد أحمــد الجــرادي مــن أهالــي قريــة النجــادة  أحــد أبنــاء

صبــر المــوادم وجــرح آخريــن مــن عمــال المزرعــة.

2018/4/8م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلقتيل1عزالدين صادق عبدالله محمد الحاج1

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلقتيل10أحمد صادق عبدالله محمد الحاج2

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلقتيل13يعقوب صادق عبدالله محمد الحاج3

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلقتيل7عبدالله صادق عبدالله محمد الحاج4

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلقتيل14صفاء صادق عبدالله محمد الحاج5

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلقتيل16سحر صادق عبدالله محمد الحاج6

2018/4/8م مديريه دمنة خدير - محافظة تعزطفلجريح1وردة جمال جميل7
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استهداف ورشة قرب مدرسة التوحيد - مدينة صعدة - محافظة صعدة

فــي يــوم اإلثنيــن التاســع مــن شــهر أبريــل عــام 2018م ذهــب طــاب مدرســة التوحيــد المخصصــة لألطفــال مــن 
اإلنــاث إلــى مدارســهم وذهــب النــاس إلــى أعمالهــم وورشــهم كســائر األيــام التــي قبلــه ولــم يدركــوا أنــه ســيكون يومــا 
هــن وأمهاتهــن ســليمات فمــا عــدن قبــل الظهيــرة اال  داميــا يســتهدف الجميــع. الطالبــات فــي مدرســتهن ودعــن أباء
مضرجــات بالدمــاء وبعضهــن لــم يعــدن إلــى المنــزل بــل كان اللقــاء بيــن األهالــي واألطفــال فــي مستشــفيات المدينــة وأمــا 
هــم ونســاءهم وخرجــوا لطلــب لقمــة العيــش فلــم يعــودوا بعــد ولــن يعــودوا ألنــه وفــي حــدود  العمــال الذيــن ودعــوا أبناء
الســاعة الثانيــة عشــر اال ربــع ظهــرًا شــن الطيــران الحربــي الــذي يتبــع التحالــف الســعودي غــارة جويــة علــى ورشــة 
ألحــد المواطنيــن ممــا أدى إلــى مقتــل إثنيــن مــن األشــخاص وجــرح تســعة آخريــن مــا بيــن مــار فــي شــارع ابــن ســلمان 
ــدروس  ــن بعــض ال ــة مــن الورشــة يتلقي ــد القريب ــاث كــن فــي مدرســة التوحي ــال مــن اإلن المســتهدف بالغــارة وأطف

وأغلــب طالبــات المدرســة أصبــن بحــاالت إغمــاء وحــاالت نفســية وجــروح.

9\4\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح17قاته عبده مشلي السفياني1

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13أنوار عارف محسن بقيه2

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13رغد هيثم عبدالجليل الحكيمي3

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13نجود شمالن هادي جليس4
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح13انتصار علي شداد الشعيري5

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12أبرار إبراهيم عبدالله قبصه6

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح10دعاء عابد حسين مفلح7

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح12ريم عبدالعزيز علي نائل8

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح17ندى عبدالعزيز حسن الخيواني9

9\4\2018ممدينة صعدة - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح17فاتن محسن طيب10
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استهداف سيارة مدنية - مديريه رازح - محافظة صعدة

فــي حــدود الســاعة الثامنــة والنصــف صبــاح يــوم األربعــاء الحــادي عشــر مــن شــهر أبريــل عــام 2018م قــام الطيــران 

التابــع للتحالــف الســعودي بشــن غارتيــن جويتيــن علــى مجموعــة مــن المدنييــن علــى متــن ســيارتهم كانــوا ذاهبيــن 

للتســوق ممــا أدى إلــى مقتــل خمســة منهــم بينهــم أربعــة أطفــال وجــرح تســعة آخريــن بينهــم أربعــة أطفــال وامــرأة 

يفصــل صنــع بيــن الغارتيــن فارقــا زمنيــا بســيط ومــا أن هــرع النــاس وبينهــم امــرأة تبعهــا طفلهــا البالــغ مــن العمــر 

ثــاث ســنوات إليهــم إلســعاف الضحايــا الغــارة األولــى التــي اســتهدفت ســيارة المواطــن ماجــد غيــدا شــن عليهــم غــارة 

ثانيــة جعلتهــم ضحايــا  مــن بينهــم الطفــل/ الــذي تبــع والدتــه أصبــح ضحيــة وأصيــب بجــروح نقــل علــى إثرهــا إلــى 

المستشــفى التــي فــي مركــز مديريــة رازح.

11\4\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل10جميل محمد علي الوائلي1

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل12عادل محمد علي الوائلي2

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل17عمر فايز علي متعب غيداء3

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل8أيمن عبدالعزيز مسرع غيداء4

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح18سعيد عسنين متعب غيداء5
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح17عبدالله جبران ناصر علي غيداء6

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح3رامي رايد أحمد عيضه شالن7

11\4\2018ممديريه رازح - محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح8بسام محمد حسين العنوة8
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فــي تمــام الســاعة الثامنــة وعشــرة دقائــق صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 2018/4/16م، وأثنــاء مــا كان أهالــي منطقــة 
جبــل مســار فــي مديريــة مناخــة التابعــة لمحافظــة صنعــاء يمارســون حياتهــم اليوميــة فجــأة شــنت طائــرات التحالــف 
الســعودي الحربيــة غــارة جويــة علــى منطقتهــم المأهولــة بالســكان مســتهدفة شــبكة االتصــاالت التــي تقــع  جــوار مــورد 
الميــاه والــذي كان يوجــد عنــده امرأتــان تقومــان بجلــب الميــاه، هربــت المرأتــان بعــد الغــارة لإلختبــاء علــى بعــد قرابــة 
10 أمتــار مــن المــورد لكــن طائــرات التحالــف شــنت غــارة أخــرى علــى الموضــع نفســه مســتهدفة مــكان احتمــاء المرأتــان 
)جواهــر وعبيــر( مــا أدى إلــى مقتلهــن علــى الفــور واســتمر الطيــران بشــنه للغــارات الجويــة حتــى وصــل عــدد الغــارات 
إلــى 7 غــارات جويــة مســفرًا عــن مقتــل اإلمرأتــان اللتــان كانتــا بجانــب مــورد الميــاه وجــرح 8 مواطنيــن آخريــن بينهــم 3 

نســاء و 4 أطفــال وتدميــر وتضــرر عــدد مــن منــازل أهالــي المنطقــة، وبــث الرعــب والخــوف بيــن أوســاط األهالــي. 

2018/4/16م

واقعة  قصف حصن مسار األثري - مديرية مناخة - محافظة صنعاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/4/16مجبل مسار – مناخة - صنعاءطفلجريح10محمد عبدالفتاح مقبل المساري1

2018/4/16مجبل مسار – مناخة - صنعاءطفلجريح13أنس طه أحمد مجلي2

2018/4/16مجبل مسار – مناخة - صنعاءطفلجريح7موسى عبده مقبل3

2018/4/16مجبل مسار – مناخة - صنعاءطفلجريح12مهند عبدالفتاح مقبل المساري4
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أقدمــت مقاتــات التحالــف الســعودي الجويــة علــى ارتــكاب جريمــة جديــدة فــي منطقــة »مــران« بمديريــة حيــدان محافظــة 

صعــدة يــوم الخميــس الموافــق 19 ابريــل 2018 بحــق أســرة كاملــة معظمهــم أطفــال ونســاء حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 

خمســة قتلــى بينهــم ثاثــة أطفــال وجريحيــن بينهمــا طفلــة بيــن القتلــى أمــراه مســنة يزيــد عمرهــا علــى الســبعين عامــا 

وقــد تــداول ناشــطون علــى موقــع التواصــل االجتماعــي صــور هــذه الجريمــة وخاصــة صــورة المــرأة المســنة التــي تحمــل 

فــي يدهــا مســبحة ممــا يــدل علــى أنهــا كانــت ربمــا تقــوم بــأداء مناســكها الدينيــة. وقــد حولــت هــذه الغــارة منــزل أســرة 

المواطــن/ جــال أحمــد حســمن النبعــي إلــى ركام وبثــت الرعــب فــي صفــوف آهالــي المنطقــة، والتــي قــد نــزح أغلبهــم نتيجــة 

االســتهداف المتكــرر والغيــر مبــرر لهــا. 

2018/4/19م

استهداف منزل آل النبعي - مديرية حيدان - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/4/19ممران – حيدان - صعدةطفلقتيل4جهاد جالل أحمد حسن النبعي1

2018/4/19ممران – حيدان - صعدةطفلقتيل5صخر فهد أحمد حسن النبعي2

2018/4/19ممران – حيدان - صعدةطفلقتيل9سماء ماجد أحمد حسن النبعي3

2018/4/19ممران – حيدان - صعدةطفلجريح13جواهر أحمد حسن النبعي4
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ــي قريــة بيــت الجريحــي مجتمعيــن ومحتفليــن بزفــاف أحــد  فــي حــدود الســاعة العاشــرة مســاء يــم األحــد وبينمــا أهال
أبنائهــم قــام طيــران التحالــف الــذي تقــوده الســعودية باســتهداف خيمــة العــرس ومنــزل العريــس بغــارة جويــة أدت 
إلــى ســقوط أربعــة وعشــرين قتيــًا بينهــم عشــرة أطفــال وأكثــر مــن ســبعين جريحــا بينهــم )44( طفــل مخلفــا بذلــك 
ه حتــى انــه لــم يســتطع  مأســاة إنســانية ينــدى لهــا الجبيــن. إذ أن هــؤالء الضحايــا أغلبهــم أطفــال ومنهــم مــن تناثــرت أشــاء

األهالــي علــى بعــض الجثــث.

2018/4/22م

استهداف حفل زفاف - مديرية بني قيس - محافظة حجة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل7مراد علي شوعي دفاعي1

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل10أكرم حمدي شوعي دفاعي2

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل11قاسم أحمد محمد شوعي دفاعي3

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل15حمدي عيطان سويد4

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل11صخر صالح يحيى رفاعي5

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل12عمار رجب يحيى حسين مسعود6

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل9إبراهيم علي شوعي رفاعي7
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تــــابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل12خالد عبده صالح شوعي رفاعي8

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل11دحباش علي شوعي رفاعي9

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلقتيل12علي أحمد عبده صالح مسعود10

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح10خليل يحيى جراد الجريحي11

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح18علي محمد مهدي الجريحي12

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح11شاكر جبران يحيى علي الجريحي13

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح16نجم الدين يحيى أحمد عبدالله الجريحي14

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح18عبدالله عارف هارب صالح الجريحي15

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح9عايض عارف هارب صالح الجريحي16

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح9هيثم عارف هارب صالح الجريحي17

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح6جالل يحيى أحمد الجريحي18

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح9حسن محمد أحمد عبدالله الجريحي19

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح10بشار سالم أحمد عبدالله الجريحي20

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15يحيى مدبعي سويد مهدي الجريحي21

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح11أشواق عبده فتيني الجريح22

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح8بدر عبدالرحمن الجريحي23

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15علي قاسم علي عبدالله الجريحي24

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح14ماهر مهدي سويد الجريحي25

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح8فيصل عمر علي عبدالله الجريحي26

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح18أنور عبده علي مرزوق الجريحي27

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15أحمد مدبعي الجريحي28

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح14عبدالمجيد صالح فتيني الجريحي29

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح13عبدالعزيز صالح فتيني الجريحي30
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2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح18صابر محمد يحيى علي الجريحي31

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح9موسى حمد يحيى علي الجريحي32

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15عبدالله صالح يحيى الجريحي33

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15صقر يحيى علي غالب الجريحي34

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15وليد يحيى فتيني الجريحي35

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح10سلمان يحيى فتيني الجريحي36

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح13مجور صالح يحيى علي مهدي الجريحي37

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح12جالل صالح فتيني علي مهدي الجريحي38

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح16سعد جفعر يحيى الجريحي39

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح12مهيوب جعفر يحيى علي الجريحي40

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح18عايشة علي عبدالله الجريحي41

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح7مازن محمد صالح فتيني الجريحي42

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح6حاسوب بدوي شرف الجريحي43

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح14زيد حسان فتان الجريحي44

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح14أصيل يحيى محمد صغير الجريحي45

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح17يحيى علي مهدي الجريحي46

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح9أرزاق عامر عمران الجريحي47

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح9خليل حيدر يحيى صالح مسعود48

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح15عبدالله يحيى محمد الجريحي49

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح16بسام عبده يحيى عنبول50

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح10بدر عبده يحيى عنبول51

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح18عبده محمد حسن محمد الجريحي52

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح16جمال عبده يحيى عنبول53

2018/4/22مالراقة – بني قيس - حجةطفلجريح14بشار عمر علي يحيى مسعود54

تــــابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:
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أقــدم الطيــران الحربــي التابــع لــدول التحالــف الســعودي يــوم الثاثــاء بتاريــخ 24 ابريــل 2018 علــى شــن غــارة 

جويــة اســتهدفت حفــار ميــاه فــي منطقــة الجعملــة ممــا أدى إلــى مقتــل ثاثــة مدنييــن إثنيــن منهــم أطفــال وجــرح 

إثنيــن آخريــن بينهــم طفــل كمــا اســفرت الغــارة عــن  تدميرمزرعــة وحفــار وأحــد المســاجد فــي المنطقــة وســمع 

النــاس دوي انفجــار كبيــر جــدًا أصابهــم بالخــوف والهلــع والفــزع أثنــاء نومهــم.

2018/4/24م

استهداف حفار مياه - مديرية مجز - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/4/24مالجعملة – مجز - صعدةطفلقتيل17عبدالعزيز فيصل علي زايد الحذيفي1

2018/4/24مالجعملة – مجز - صعدةطفلقتيل17هيثم صالح محمد خرصان الحذيفي2

2018/4/24مالجعملة – مجز - صعدةطفلجريح18علي محسن أحمد البورعي3
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فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ليــل يــوم الجمعــة الموافــق 2018/4/27م شــنت طائــرات تحالــف العــدوان 
الســعودي غــارة جويــة وقعــت علــى منــزل المواطــن البســيط / عبدالملــك الحيمــي الواقــع فــي حــارة الجويــة بحــي األعنــاب 
- مديريــة معيــن لتســوية بــاألرض علــى رؤوس ســاكنيه مــا أدى إلــى مقتــل زوجتــه وطفلــه وكــذا تدميــر المنــازل المجــاورة 
لمنزلــه وجــرح العديــد مــن قاطنــي الحــي بينهــم )7( أطفــال وتضــرر عشــرات المنــازل ودمــرت ســياراتهم، ليهــرع بعدهــا 

ســكان الحــي إلــى مــكان ســقوط الصــاروخ وقامــوا بإنتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض وإســعافهم إلــى المستشــفيات.

2018/4/27م

استهداف حارة الجوية السكنية - مديرية معين - أمانة العاصمة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلقتيل5محمد عبدالملك دواوود1

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح18أسامة محمد طارش2

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح15رغد محمد طارش3

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح4بشائر عصام محمد الباشا4

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح1بشير عصام محمد الباشا5

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح11عاصم عبده محمد المصنعة6

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح8عصماء عبده محمد المصنعة7

2018/4/27ماالعناب – معين – أمانة العاصمةطفلجريح3ريما عبدالحكيم حيدرة8
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اليمــن علــى شــن غــارة جويــة فــي حــدود الســاعة العاشــرة 
صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 7 مايــو 2018 مســتهدفا مكتــب رئاســة الجمهوريــة الواقــع وســط حــي التحريــر المكتــظ 
بالســكان، كان المكتــب حينهــا مليئــا بالمدنييــن والموظفيــن فــي تلــك الســاعة ثــم أردفهــا بغــارة ثانيــة بعــد ربــع ســاعة 
ــى ومواصــًا التحليــق فــي المــكان مانعــا مــن اقتــراب أي شــخص إلســعاف الضحايــا الذيــن  فقــط مــن زمــن الغــارة األول
ســقطوا جــراء هاتيــن الغارتيــن مخلفــا عشــرات الضحايــا مــن القتلــى و الجرحــى فــي صفــوف المدنييــن األبريــاء مــن بينهــم 
طفــل قتيــل وثاثــة أطفــال جرحــى ومدمــرًا عشــرات المنــازل والمحــال التجاريــة التــي تقــع فــي ذلــك الحــي ومخلفــا قصصا 

مأســوية تــدل علــى بشــاعة الحــدث وعقليــة مرتكبيــه الهمجيــه.

2018/5/7م

استهداف مكتب الرئاسة  - مديرية التحرير - أمانة العاصمة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2018/5/7م التحرير – أمانة العاصمةطفلقتيل13أمين فيصل وازع حمود1

2018/5/7م التحرير – أمانة العاصمةطفلجريح16شهاب مهيد أمين العريقي2

2018/5/7م التحرير – أمانة العاصمةطفلجريح12تسنيم نبيل العريقي3

2018/5/7م التحرير – أمانة العاصمةطفلجريح7هناء فهد عبده عبدالله الوالمي4
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أقــدم الطيــران الحربــي التابــع لــدول التحالــف الســعودي فــي حــدود الســاعة الثانيــة مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 9 مايــو 

2018م علــى شــن غــارة جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن محمــد عبدالعظيــم اللبلــوب بينمــا كانــت زوجتــه وأطفالــه 

األربعــة يســتعدون للخــروج إلــى منــزل أحــد جيرانهــم خوفــا مــن تحليــق الطيــران فوقهــم الــذي ضــل يحلــق لفتــره قبــل 

اســتهدافهم إذ عاجلهــم الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي بغــارة جويــة أســقطتهم ضحايــا ولــم ينتشــلوا اال مــن 

بيــن األنقــاض. وعوضــا مــن ان يتــم نقــل الزوجــه مــع ابنائهــا إلــى مــكان آمــن تــم نقلهــم إلــى ثاجــة الموتــى فــي المستشــفى 

مقتولــه مــع أطفالهــا والدمــاء تمــأل أجســادهم. 

2018/5/9م

استهداف منزل المواطن محمد عبدالعظيم  - مديرية مجز - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/5/9مضحيان – مجز - صعدةطفلقتيل9علي محمد عبدالعظيم اللبلوب1

2018/5/9مضحيان – مجز - صعدةطفلقتيل4إحسان محمد عبدالعظيم اللبلوب2

2018/5/9مضحيان – مجز - صعدةطفلقتيل3آيات محمد عبدالعظيم اللبلوب3

2018/5/9مضحيان – مجز - صعدةطفلقتيل2زينب محمد عبدالعظيم اللبلوب4
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أقــدم الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف فجــر يــوم الخميــس 10 مايــو 2018م 
علــى اســتهداف منــزل احــد المواطنيــن فــي منطقــة األزرقيــن بغــارة جويــة أدت إلــى ســقوط عــدد مــن الضحايــا بيــن 
قتيــل وجريــح  عندمــا تجمــع النــاس إلســعافهم عــاود القصــف بغارتيــن متتاليتيــن حتــى وصــل عــدد الضحايــا إلــى ثاثــة 
عشــر مدنيــا أغلبهــم أطفــال وهــم رجــل وزوجتــه وطفلتيــه وطفــل ثالــث كان يســكن فــي محــل مجــاور وجــرح ثمانيــة 

مواطنيــن بينهــم خمســة أطفــال أربعــه منهــم مــن األســرة الســابقة والــذي لــم يعــد لديهــم اليــوم مــن يعيلهــم.

2018/5/10م

استهداف منزل أحد المواطنين  - مديرية همدان  - محافظة صنعاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلقتيل3فرح عبدالرحمن علي الريسي1

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلقتيل2صمود عبدالرحمن علي الريسي2

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلجريح13سيؤن عبدالرحمن علي الريسي3

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلجريح7أفنان عبدالرحمن علي الريسي4

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلجريح11أمجد عبدالرحمن علي الريسي5

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلجريح10محمد عبدالرحمن علي الريسي6

2018/5/10مهمدان - صنعاءطفلجريح16عبدالسالم محمد إسماعيل الحرازي7
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فــي حــدود الســاعة الثانيــة مســاء يــوم األربعــاء 23 مايــو 2018م وبينمــا مجموعــة مــن المدنييــن 

يقومــون بجنــي ثمــار المانجــو قــام الطيــران التابــع للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية بشــن غــارة 

جويــة علــى هــذه المزرعــة. اســتهدفت الذيــن بداخلهــا بشــكل مباشــر مســفرة عــن مقتــل ســته 

منهــم بينهــم طفليــن وجــرح خمســة آخريــن وتدميــر المزرعــة بصــورة كاملــة وتضــرر ســيارات 

كانــت بداخلهــا. 

2018/5/23م

استهداف مزارع المانجو  - مديريه بيت الفقيه  - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/5/23مالميه – بيت الفقيه - الحديدةطفلقتيل14فارس عبدالله علي ذياب1

2018/5/23مالميه – بيت الفقيه - الحديدةطفلقتيل13مختار سليمان محمد سالم ذياب2
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  فــي قرابــة الســاعة السادســة والعشــر دقائــق مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 26/مايــو/2018م شــنت 
طائــرات التحالــف الســعودي ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت محطــة للوقــود تتبــع شــركة النفــط اليمنيــة 
فــي شــارع الســتين الغربــي بالعاصمــة صنعــاء حيــث اســتهدفت فــي األولــى حــوش االســتقبال خلــف المحطــة 
وبعــد بضــع دقائــق مــن زمــن الغــارة األولــى عــاودت الطائــرات قصفهــا للمحطــة بشــكل مباشــر بصاروخيــن 
متتاليــن نتــج عنهمــا مقتــل 4 أشــخاص بينهــم طفــل باإلضافــة إلــى امــرأة وأخوهــا كانــا علــى متــن بــاص 

أجــره فــي طريقهــم إلــى منــزل أخيهــم لتنــاول وجبــة اإلفطــار فــي منزلــه.
ــن تصــادف مرورهــم  ــن الذي ــن المواطني ــي المحطــة وغيرهــم م ــن ف ــن العاملي ــن م ــا جــرح 15 آخري كم
بالمــكان المســتهدف ســاعة القصــف مــن بيــن الجرحــى طفــل كمــا نتــج عــن الغــارات تدميــر وتضــرر العديد 

مــن ســيارات المدنييــن.

2018/5/26م

استهداف محطة للوقود - مديريه السبعين  - أمانة العاصمة 

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/5/26م السبعين – أمانة العاصمةطفلقتيل16عماد عبده ناجي حسن الولي1

2018/5/26م السبعين – أمانة العاصمةطفلقتيل16أحمد عبدالله قايد الوصابي2

2018/5/26م السبعين – أمانة العاصمةطفلجريح16شهاب خالد أحمد الشريف3
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فــي حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف عصــر يــوم الســبت الموافــق 26 مايــو عــام 2018م أقــدم طيــران التحالــف  

الســعودي علــى شــن غــارة جويــة علــى منطقــة »مفــرق البقــع« بينمــا كان فيهــا عــدد مــن الســيارات والدراجــات الناريــة 

والباعــة المتجوليــن ممــا أدى إلــى مقتــل خمســة مدنييــن بينهــم أربعــة أطفــال وإصابــة 18 مدنيــا بينهــم أربعــة أطفــال 

تــم نقلهــم إلــى مستشــفيات المدينــة وهــم فــي حالــة خطــرة. 

2018/5/26م

استهداف تجمع للمدنيين في مفرق البقع - مدينة صعدة  - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلقتيل13عبدالله أحمد الوصابي1

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلقتيل14مطلق أحمد ذروه2

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلقتيل13أيمن حسين علي العكواني3

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلقتيل13مالك شايع ناصر حطمان4



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

413

تابـــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلجريح12عبدالله أحمد صالح الهجري5

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلجريح12زكريا صالح حسين الحمزي6

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلجريح10وزير علي المداني7

2018/5/26ممدينة صعدة - صعدةطفلجريح10جمال جميل أحمد علي محسن8
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فــي حــدود الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل يــوم األحــد الموافــق 3 يونيــو 2018م أقــدم طيــران التحالــف 

ــه حجــار( فــي منطقــة »العشــة« مديريــة  ــي جارالل ــى شــن غــارة جويــة مســتهدفا منــزل المواطــن )عل الســعودي عل

باقــم محافظــة صعــدة ممــا أدى إلــى مقتــل إحــدى عشــر شــخصا كلهــم أطفــال ونســاء حيــث بلــغ عــدد األطفــال تســعة 

أطفــال وامرأتيــن احداهــن حامــل وجــرح رجليــن وتدميــر المنــزل وقتــل عــدد مــن المواشــي. 

2018/6/3م

استهداف منزل المواطن علي جارالله حجار - مديريه باقم  - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل10محمد علي جارالله حجار1

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل6فتحي علي جارالله حجار2

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل2رشيد علي جارالله حجار3

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل15فازعة علي جارالله حجار4

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل13تقوى علي جارالله حجار5

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل14يسرى علي جارالله حجار6
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تابـــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل3خواتم علي جارالله حجار7

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل5دنيا علي جارالله حجار8

عافية علي جارالله حجار9
تسعة 
شهور

2018/6/3مالعشة – باقم - صعدةطفلقتيل
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ــف الســعودي  فــي حــدود الســاعة الحاديــة عشــر ظهــر يــوم الســبت الموافــق 9 يونيــو 2018م قــام طيــران التحال
بشــن ثــاث غــارات جويــة مســتهدفا مجموعــة مــن النازحيــن الذيــن فــروا مــن منطقــة »الجــاح« خوفــا مــن اإلنتهــاكات 
واالعمــال العســكرية والحربيــة الدائمــة هنــاك وكانــوا عبــارة عــن أســرتين ألخويــن أغلبهــم نســاء وأطفــال ممــا أدى إلــى 

ســقوط ثمانيــة بيــن قتيــل وجريــح بينهــم خمســة أطفــال جرحــى.

2018/6/9م

استهداف مجموعة من النازحين في الطريق العام  - مديريه بيت الفقية  - 
محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/6/9مالوادي – التحيتا - الحديدةطفلجريح12أنوار عياش عياش صغير1

2018/6/9مالوادي – التحيتا - الحديدةطفلجريح1مهند عياش عياش صغير2

2018/6/9مالوادي – التحيتا - الحديدةطفلجريح6مراد عياش عياش صغير3

2018/6/9مالوادي – التحيتا - الحديدةطفلجريح13ندى حسن عياش صغير4

2018/6/9مالوادي – التحيتا - الحديدةطفلجريح6مختار حسن عياش صغير5
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ــرات الحربيــة التابعــة  ــة الســاعة الثانيــة عشــر ظهــر يــوم األربعــاء الموافــق 20/يونيــو/2018م أقدمــت الطائ قراب
ــازل  ــة اســتهدفت فيهــا من ــاث غــارات جوي ــة ث ــى شــن قراب ــارات عل ــوده الســعودية واالم ــذي تق ــف ال ــدول التحال ل
المواطنيــن فــي قريــة »آل غليــس« الواقعــة فــي منطقــة غافــرة التابعــة لمديريــة الظاهــر بمحافظــة صعــدة ، حيــث 
وقعــت الغــارة األولــى بالقــرب مــن منــزل المواطــن/ حســين يحيــى غليــس وبعدهــا بقرابــة دقيقتــان عــاودت الطائــرات 
الحربيــة القصــف بغــارة ثانيــة اســتهدفت فيهــا منــزل المواطــن/ حســين غليــس مباشــرة مــا أدى إلــى مقتــل 4 مــن 
ســكانه جميعهــم أطفــال ونســاء، 3 أطفــال وامــرأة وجــرح 6 آخريــن بينهــم امرأتــان وطفلتــان احداهمــا رضيعــة ال 
تــزال  فــي شــهرها الثانــي. كمــا شــنت الطائــرات الحربيــة بعــد دقيقتــان مــن زمــن الغــارة الثانيــة غــارة ثالثــة اســتهدفت 
ــازل التــي تــم  ــه أحــد ســاعة اســتهدافه ليصبــح عــدد المن ــم يكــن بدخل ــذي ل فيهــا منــزل/ حســن محمــد غليــس وال

اســتهدافها  وتدميرهــا نتيجــة القصــف )4 منــازل وتضــرر منــزل آخــر مــن المنــازل المجــاورة(.

2018/6/20م

استهداف منزل المواطن حسين غليس  - مديريه باقم   - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/6/20مغافرة – الظاهر - صعدةطفلقتيل2مصطفى سلطان يحيى غليس1

2018/6/20مغافرة – الظاهر - صعدةطفلقتيل1روابي حسين يحيى غليس2

2018/6/20مغافرة – الظاهر - صعدةطفلقتيل5آسيا حسين يحيى غليس3

2018/6/20مغافرة – الظاهر - صعدةطفلجريح12أسيرة حسين يحيى غليس4

2018/6/20مغافرة – الظاهر - صعدةطفلجريح2ثرياء حسين يحيى غليس5
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قرابــة الســاعة الســابعة صبــاح يــوم الســبت الموافــق )23/يونيــو/2018م( أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 

الســعودي علــى شــن ثــاث غــارات جويــة علــى منطقــة وادي ليــه مديريــة الظاهــر اســتهدفت فيهــا منــزالن مدنيــان 

مــا أدى إلــى ســقوط خمســة قتلــى بينهــم طفليــن وامرأتــان حيــث اســتهدفت فــي الغــارة األولــى منــزل المواطــن/ صالــح 

ــاء القصــف  زوجتــه وطفلتــه ذات األربعــة ســنوات  ــه أثن ــذي كان بداخل ــى« وال ــة »المعقــر األعل أحمــد ناجــع فــي قري

باإلضافــة إلــى ابنتــه الكبــرى وطفلهــا الرضيــع والتــي كانــت قــد أتــت مــن بيــت زوجهــا / حســين جــراد مــن أجــل زيــارة 

والديهــا ، والذيــن قتلــوا جميعــا  تحــت أنقــاض منزلهــم. هــرع اليهــم بعدهــا ســكان القريــة إلنقاذهــم لكنهــم كانــوا 

قــد فارقــوا الحيــاة وبعــد بضعــة دقائــق شــنت طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي غــارة ثانيــة علــى قريــة »المعقــر 

األســفل« مســتهدفة منــزل المواطــن/ علــي حســين جابــر الســعدي والــذي كان بداخلــه ســته أفــراد نجــوا جميعــا جميعــا 

عــدا رب األســرة رعلــي حســين الســعدي فقــد قتــل تحــت أنقــاض منزلــه.

2018/6/23م

استهداف منازل المدنيين - مديريه الظاهر - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/6/23مليه – الظاهر - صعدةطفلقتيل4حمدة صالح أحمد ناجع1

2018/6/23مليه – الظاهر - صعدةطفلقتيل1يونس حسين أحمد الجرادي2
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف مدينــة عمــران بعــدة غــارات جويــة فــي الســاعة 
ــن  )4( غــارات إدارة أم ــث اســتهدفت بـــ ــو 2018م حي ــن الموافــق 25 يوني ــوم اإلثني ــل ي ــة بعــد منتصــف لي الثاني
)15( ســيارة تتبــع لمواطنيــن  المحافظــة مــا أدى إلــى تدميــر مبانيهــا ومقتــل أحــد أفــراد األمــن كمــا تدمــرت قرابــة الـــ
ومحجــوزة فــي إدارة األمــن ومــن ثــم اســتهدفت مبنــى فــرع وزارة االتصــاالت بغــارة مــا أدى إلــى إصابــة المبنــى بأضــرار 
بالغــة وبعدهــا بلحظــات عــاودت الطائــرات القصــف بغــارة جويــة، اســتهدفت منــزل أحــد المواطنيــن فــي حــارة الســام 
خلــف بريــد المحافظــة مــا أدى إلــى إبــادة قرابــة ثــاث أســر والتــي كانــت بداخــل المنــزل وهــي أســرة/ علــي أحمــد الجتيــم 
واســرتي ولديــه / عــادل وصــدام علــي الجتيــم حيــث بلــغ عــدد القتلــى منهــم )11( بينهــم )4( أطفــال و )3( نســاء 
كمــا قتــل أحــد المواطنيــن وجــرح )3( أشــخاص آخريــن مــن ســكان المنــازل المجــاورة ، أمــا مــا تعرضــت لــه المنــازل فقــد 
)6( منــازل وتضــرر أربعــة أخــرى باإلضافــة إلــى تضــرر مبنــى  أســفرت هــذه الغــارات الوحشــية عــن تدميــر قرابــة الـــ
فــرع وزارة االتصــاالت وتدمــرت قرابــة )4( مبانــي تابعــة إلدارة أمــن المحافظــة وتضــرر مبنــى البريــد ومبنــى المحكمــة 

وتضــرر مســجد بإضــرار بالغــة وأصيــب أهالــي المنطقــة والمناطــق المحيطــة بــا بالذعــر والخــوف.

2018/6/25م

استهداف حي السالم السكني  - مدينة عمران  - محافظة عمران

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلقتيل15عالء عادل علي الجتيم1

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلقتيل6مصطفى عادل علي الجتيم2
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلقتيل8محمد صدام علي أحمد الجتيم3

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلقتيل2إبراهيم صدام علي أحمد الجتيم4

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلجريح13رغد صدام علي الجتيم5

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلجريح7عيسى عبدالله علي الجتيم6

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلجريح1أريج يوسف علي الجتيم7

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلجريح1علي يوسف علي الجتيم8

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلجريح8محمد أحمد غازي9

2018/6/25محي السالم – عمران - عمرانطفلجريح14غزال عبدالله حمود القحم10
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف حافلــة كانــت تقــل نازحيــن فــي الطريــق 

العــام بيــن مديريتــي زبيــد والجراحــي ظهيــرة يــوم الثاثــاء الموافــق )26/يونيــو/2018( والذيــن نزحــوا مــن مدينــة 

الحديــدة باتجــاه مديريــة الجراحــي خوفــا علــى أرواحهــم لكــن طائــرات التحالــف بــددت أملهــم فــي النجــاة وانتهكــت 

أهــم حقوقهــم وهــو حــق الحيــاة والعيــش بكرامــة ، وقــد أســفر هــذا االســتهداف الوحشــي عــن مقتــل 9 مدنييــن مــن 

ــن بينهــم أربعــة  ــة بينهــم طفليــن تقطعــت أجســادهم وتفحمــت، وجــرح )12( آخري ــى متــن الحافل ــوا عل ــن كان الذي

أطفــال. وقــد بقــي الطيــران الحربــي يحلــق فــي ســماء المنطقــة مانعــا المواطنيــن الذيــن كانــوا يحاولــون االقتــراب مــن اجــل 

اســعاف الضحايــا مــن مســاعدتهم والــذي يعتبــر جرمــا.

2018/6/26م

استهداف حافلة تقل نازحين - مديريه الجراحي - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمرالنوعاالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعة

2018/6/26مالجراحي - الحديدةطفلقتيل18علي وهبان حسن طاري1

2018/6/26مالجراحي - الحديدةطفلقتيل18مراد علي زيد طاري2

2018/6/26مالجراحي - الحديدةطفلجريح6حسين عبدالنور حسين مزجاجي3

2018/6/26مالجراحي - الحديدةطفلجريح4سلسبيل عبدالنور حسين مزجاجي4

2018/6/26مالجراحي - الحديدةطفلجريح2محمد عبدالنور حسين مزجاجي5

2018/6/26مالجراحي - الحديدةطفلجريح18عبدالله حسين محمد مزجاجي6
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة التاســعة صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق الثالــث 

مــن شــهر يوليــو مــن العــام )2018م( علــى ارتــكاب جريمــة بشــعة بحــق أهالــي قريــة »الملطــات« الواقعــة فــي 

منطقــة »غافــرة« التابعــة لمديريــة الظاهــر باســتهدافها لحفــل زفــاف إبنــة المواطــن )أحمــد جبــران الملطــي( وأثنــاء 

مــا كان منهمــكا وأســرته فــي تفاصيــل ومراســم زفــاف ابنتهــم )فايــزة أحمــد جبــران(، ومنزلــه مكتظــا بالضيــوف مــن 

صديقــات العــروس ونســاء القريــة مــع أطفالهــن الذيــن اصطحبنهــم معهــن إلــى منــزل العــروس. كان الجميــع ســعداء 

ــأن ســعادتهم هــذه  ــم يخطــر فــي بالهــم ب ــون العــروس وأهلهــا التهانــي ول ومنهمكيــن فــي طقــوس الزفــاف ويبادل

ســوف تتحــول إلــى مأتــم والضحــكات إلــى نحيــب وعويــل وأن المنــزل الــذي كان مقصــد المهنئيــن والمباركيــن للعــروس 

وأهلهــا ســيكون الهــدف الــذي اختــاره المجرميــن الرتــكاب احــدى جرائمهــم البشــعة. يومهــا كان ممثــل األميــن العــام 

ات ويلتقــي بالقــادة فــي إطــار مســاعيه إليجــاد صيغــة أو خطــة إلنهــاء  لألمــم المتحــدة فــي العاصمــة صنعــاء يعقــد اللقــاء

االقتتــال ونزيــف الــدم الــذي دخــل عامــة الرابــع فــي اليمــن ورغــم ذلــك وفــي تحــد صــارخ وال مبــاالة وعــدم اكتــراث 

لوجــود مبعــوث األميــن المتحــدة فــي صنعــاء يصــدر قــادة التحالــف أوامرهــم لطياريهــم بإرتــكاب مجــزرة بحــق أبريــاء 

ال ذنــب لهــم وال مبــرر لقتلهــم وتحويــل ســعادتهم إلــى مأتــم . وقــد أســفر هــذا االســتهداف البشــع لحفــل الزفــاف عــن 

ســقوط )11( قتيــًا جميعهــم أطفــااًل ونســاء حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى )6( أطفــال و)5( نســاء، فيمــا بلــغ عــدد 

الجرحــى )11( جريحــا بينهــم )5( أطفــال و )5( نســاء ورجليــن أمــا المنــزل المســتهدف فقــد ســوي بــاألرض وأصيــب 

أهالــي المنطقــة بحالــة مــن الذعــر والخــوف.

2018/7/3م

استهداف حفل عرس - مديريه الظاهر  – محافظة صعده
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/7/3مغافرهطفلقتيل3وضاح احمد جبران الملطي1

2018/7/3مغافرهطفلقتيل7سلطان احمد جبران الملطي2

2018/7/3مغافرهطفلقتيل6منى سلمان صالح الملطي3

2018/7/3مغافرهطفلقتيل4رداد محمد جابر طحشلة4

2018/7/3مغافرهطفلقتيل8جميل علي جبران الملطي5

2018/7/3مغافرهطفلقتيل1أميرة هداج جابر حيان6

2018/7/3مغافرهطفلجريح18فايزة احمد جبران الملطي7

2018/7/3مغافرهطفلجريح5أمل محمد سليمان صالح8

2018/7/3مغافرهطفلجريحثالثة شهورروسيا علي جبران الملطي9

2018/7/3مغافرهطفلجريح6سميرة علي جبران الملطي10

2018/7/3مغافرهطفلجريح5صالحة هداج جابر11
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ــى إســتهداف مجموعــة مــن األطفــال فــي قريــة »تــي الثامــة« - آل  أقدمــت المدفعيــة التابعــة للجيــش الســعودي عل
الوليــد بعزلــة الوقــر فــي مديريــة شــداء الحدوديــة فــي قرابــة الســاعة العاشــرة صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق )16 يوليــو 
2018م( أثنــاء مــا كانــوا بجانــب منزلهــم مــا أدى إلــى مقتــل أحــد األطفــال فــي تلــك اللحظــة والــذي تقطــع جســده إلــى 
ــغ مــن العمــر )9( ســنوات هــرع بعدهــا أهاليهــم إليهــم ألخذهــم  ــى أحمــد ســلمان( البال أشــاء ويدعــى )ســليمان عل
ومحاولــة إســعافهم إلــى مستشــفى رازح الطبــي لكــن طفــل آخــر فــارق الحيــاة فــي الطريــق العــام مديريــة شــداء قبــل 
ــل  ــاة قب ــث فــارق الحي ــق المستشــفى لكــن الطفــل الثال ــا االتجــاه بطري ــي الضحاي ــى المستشــفى ، واصــل أهال ــه إل وصول
ــغ  ــه أحمــد شــينان( البال ــركان بمديريــة رازح ويدعــى )عبدالل ــى المستشــفى فــي الطريــق العــام بمنطقــة ب الوصــول إل
مــن العمــر )4( ســنوات، ووصــل اثنــان إلــى مستشــفى رازح. حيــث تلقــوا اإلســعافات الازمــة بعدهــا تــم تحوليهــم إلــى 

المستشــفى الجمهــوري فــي مدينــة صعــدة.

2018/7/16م

استهداف مجموعة من األطفال  - مديريه شداء - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/7/16مالوقر – شداء - صعدةطفلقتيل9سلمان علي أحمد سلمان1

2018/7/16مالوقر – شداء - صعدةطفلقتيل4خالد سليمان علي أحمد سلمان2

2018/7/16مالوقر – شداء - صعدةطفلقتيل4عبدالله أحمد شينان الوليدي3

2018/7/16مالوقر – شداء - صعدةطفلجريح3عمران محمد شينان الوليدي4

2018/7/16مالوقر – شداء - صعدةطفلجريح5موسى شينان صايل الوليدي5
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف منــزل المواطــن )مســفر عيضــه( والــذي ال زال 
قيــد اإلنشــاء فــي منطقــة آل الصيفــي فــي قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صبــاح يــوم الخميــس الموافــق )9 يوليــو 
2018م( أثنــاء مــا كان هــو ومجموعــة مــن العمــال يقومــون ببنائــه بينهــم مدنيــون نازحــون مــن مديريــة باقــم. مــا 
 )8( مدنييــن بينهــم )5( أطفــال وتدمــر المنــزل كليــا 

َ
أدى إلــى مقتــل )7( مدنييــن بينهــم طفــل ، كمــا جــرح أيضــا

ودمــرت ســيارة هايلوكــس واحترقــت الخيمــة وكذلــك تدمــر حفــار ميــاه كان بالقــرب مــن المــكان وقــد هــرع أهالــي 
المنطقــة بعــد الغــارة مباشــرة إلخــراج جثــث القتلــى وإســعاف الجرحــى إلــى المستشــفى الجمهــوري ومستشــفى الطلــح.

2018/7/19م

استهداف المدنيين والنازحين - مديريه سحار  - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/7/19مآل الصيفي – سحار - صعدةطفلقتيل3مختار حسين مسفر عيضه الصيفي1

2018/7/19مآل الصيفي – سحار - صعدةطفلجريح10أحمد يحيى محمد قاسم قفله2

2018/7/19مآل الصيفي – سحار - صعدةطفلجريح9محمد يحيى محمد قاسم قفله3

2018/7/19مآل الصيفي – سحار - صعدةطفلجريح12مالك يحيى محمد قاسم قفله4

2018/7/19مآل الصيفي – سحار - صعدةطفلجريح5عبدالظاهر عبدالله هجوان الصيفي5

2018/7/19مآل الصيفي – سحار - صعدةطفلجريح2زهراء يحيى محمد قفله6
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يعانــي الصياديــن فــي اليمــن معانــاة شــديدة ويتعرضــون إلنتهــاكات بشــعة نتيجــة اســتهدافهم مــن قبــل طائــرات 
وبــوارج التحالــف الســعودي الحربيــة بشــكل مســتمر، حيــث وضعــوا بيــن خياريــن فإمــا أن ال يذهبــوا إلــى البحــر ويتركــوا 
ــى البحــر مخاطريــن بحياتهــم مــن أجــل كســب لقمــة  أنفســهم وأســرتهم يعانــون الجــوع والفقــر، وأمــا أن يتجهــوا إل

العيــش لهــم وألســرهم.
ومــن هــذه االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصياديــن مــا أقدمــت عليــه طائــرات االباتشــي الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف 
الســعودي مــن اســتهداف ألربعــة قــوارب ثابتــه لصياديــن بوابــل مــن الرصــاص المتفجــر قبالــة جزيــرة الســوابع فــي 
البحــر األحمــر التابعــة لمديريــة الحــوك بمحافظــة الحديــدة، حيــث أســفر هــذا االســتهداف عــن مقتــل أحــد الصياديــن 
األطفــال ويدعــى )مفيــد قاســم حليصــي( 14 عامــا وجــرح )7( آخريــن بينهــم طفليــن، حيــث قــام الصيــادون الناجــون 

باإلبحــار بالجرحــى مــن زمائهــم إلــى ســاحل مدينــة الحديــدة وتــم نقلهــم إلــى مستشــفى الثــورة لتلقــي العــاج.

25 /2018/7م

واقعة قوارب الصيادين بطائرات األباتشي - مديريه الحوك - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/7/25م الحوك - الحديدةطفلقتيل14مفيد قاسم محمد حليصي1

2018/7/25م الحوك - الحديدةطفلجريح12عبدالقدوس قاسم محمد حليصي2

2018/7/25م الحوك - الحديدةطفلجريح17عبدالحكيم سالم عوض3
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فــي قرابــة الســاعة العاشــرة صبــاح يــوم األحــد الموافــق )29 يوليــو 2018م( أقدمــت قــوات مــن المرتزقــة يتبعــون 

ــوب  ــا جن ــف التحيت ــي ري ــة محــوى الخليصــي ف ــى قري ــة هــاون عل ــف بإطــاق قذيف ــارات إحــدى دول التحال ــة االم دول

مديريــة التحيتــا – محافظــة الحديــدة ســقطت علــى مجموعــة مــن األطفــال وأهــل القريــة مــا أدى إلــى مقتــل احــد أهــل 

القريــة ويدعــى ) حســين عمــر الخليصــي ( )35( عامــا وجــرح )4( أطفــال أكبرهــم لــم يتجــاوز الحاديــة عشــر مــن 

ــي القريــة إلــى مستشــفى األمــل فــي مدينــة الحديــدة  عمــره ، تــم نقلهــم بعدهــا مــن قبــل أهاليهــم وبمســاعدة أهال

وهــذه ال تعــد أول واقعــة .

2018/7/29م

استهداف قرية محوى الخليصي - مديريه التحيتا - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/7/29م التحيتا - الحديدةطفلجريح4سجاء يحيى حسن خليص1

2018/7/29م التحيتا - الحديدةطفلجريح10وسيلة سليمان فارع خليص2

2018/7/29م التحيتا - الحديدةطفلجريح10خلود خال محمد سالم3

2018/7/29م التحيتا - الحديدةطفلجريح11عبدالله عمر عمر يوسف خليص4
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 شــن طيــران التحالــف الــذي تقــوده الســعودية عصــر يــوم الخميــس الموافــق )2 أغســطس 2018م( خمــس غــارات 
قاتلــة علــى أهــداف مدنيــة فــي قلــب مدينــة الحديــدة خــال مــدة زمنيــة لــم تتعــدى الخمــس والعشــرين دقيقــة 
مســتخدمة فيهــا القــوة المفرطــة ، حيــث بــدأت بشــن غاراتهــا الوحشــية فــي قرابــة الســاعة الرابعــة والخمســة واالربعيــن 
دقيقــة مســتهدفة بثــاث غــارات ســوق المحــوات ومحيطــة الواقــع فــي مينــاء االصطيــاد الســمكي المعــروف باكتظاضــه 
بالصياديــن والباعــة ومرتــادي الســوق مــن المواطنيــن لتســجيل أكبــر عــدد للضحايــا داخــل المدينــة ، حيــث ســقط العديــد 
مــن القتلــى والجرحــى بينهــم نســاء و أطفــال جيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى خمســة أطفــال وبلــغ عــدد األطفــال الجرحــى 
)15( طفــل جريحــا. قــام الناجــون بعدهــا وبمســاعدة  أهالــي المنطقــة الذيــن هرعــوا إلــى مــكان االســتهداف إلســعاف 
الضحايــا وأخذهــم إلــى مستشــفى الثــورة الواقــع بالقــرب مــن ســوق المحــوات وأثنــاء مــا كان المســعفون يقومــون بإدخــال 
الضحايــا إلــى المشــفى وعنــد بوابــة مستشــفى الثــورة بالتحديــد وبعــد قرابــة )15( دقيقــة مــن الغــارات التــي اســتهدفت 
ســوق المحــوات ، شــن طيــران التحالــف الحربــي غارتيــن متتاليتيــن وقعتــا بجانــب بوابــة المشــفى مســتهدفا المســعفين 

وضحايــا الغــارات األولــى مــا أدى إلــى ســقوط عــدد مــن الضحايــا.

2018/8/2م

استهداف سوق المحوات وبوابة مستشفى الثورة - مديريه الحوك - محافظة 
الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلقتيل15حمزة أدهم إسماعيل جلمود1

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلقتيل16إبراهيم زاهر إبراهيم عرين2

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلقتيل17حسام يحيى عكاشة3

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلقتيل15عزالدين حسن علي الضحوي4
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تابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح12أحمد عزالدين يحيى الحمزي5

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح15محمد فؤاد جنيد6

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح18نبيل أحمد درويش كوله7

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح18وجدي حسن محمد نوح8

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح17عبدالحكيم عمر صغير9

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح17علي يحيى حسن10

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح14نايف عبدالله محمد بازي11

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح13أحمد يحيى عزي حيدر12

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح14أحمد محمد أحمد الصنعاني13

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح17معتز محمد عبده بقاص14

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح14محمد إبراهيم عمر15

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح11محمد سالم محمد جلعوم16

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح8حارث أحمد عبده عمر17

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح17ضيف الله عمر حسن18

2018/8/2م الحوك - الحديدةطفلجريح17محمد عبده المسيلي19
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة الســابعة صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 

)8 أغســطس 2018م( علــى اســتهداف خيــام للبــدو فــي منطقــة العمشــية التابعــة لمديريــة حــرف ســفيان بمحافظة 

عمــران ، حيــث اســتهدفت خيمــة المواطــن البســيط )صالــح محســن قايــد رعــدان( أثنــاء مــا كان بداخلهــا هــو وزوجتــه 

وطفلتــه وابنــه األكبــر مــع زوجتــه واثنــان مــن أطفــال ابنــه األكبــر وطفلــة أخــرى مــن أقربائهــم ، لتســفر هــذه الغــارة 

الهمجيــة والوحشــية عــن مقتــل رب األســرة وزوجتــه وابنــة األكبــر وابــن ابنــه الطفــل باإلضافــة إلــى طفلــة أخــرى مــن 

أقربائهــم كانــت معهــم داخــل الخيمــة وجــرح الثاثــة المتبقيــن بجــروح بليغــة هــرع بعدهــا اليهــم أهالــي المنطقــة 

ــى الجرحــى اإلســعافات  ــث تلق ــي محافظــة صعــدة ، حي ــى المستشــفى الجمهــوري ف ــوا بأخذهــم وإســعافهم إل وقام

األوليــة وأدخلــت زوجــة أبــن مالــك الخيمــة المســتهدفة إلــى غرفــة العنايــة المركزيــة وكذلــك الطفليــن اآلخــران ، وبعــد 

ذلــك قــرر أربعــة مــن المســعفين الذهــاب لرؤيــة المــكان المســتهدف فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر ظهــرًا علــى متن 

ســيارة احدهــم ، وعندمــا وصلــوا إلــى المــكان المســتهدف وقبــل أن ينزلــوا مــن الســيارة قــام الطيــران باســتهدافهم 

بغــارة جويــة أخــرى ليقتلهــم األربعــة ويمــزق أجســادهم إلــى أشــاء.

لترتفع الحصيلة لهذا االستهداف إلى ثمانية قتلى بينهم خسمة أطفال وجرح 3 آخرين بينهم طفلين.

2018/8/8م

استهداف خيام البدو - مديريه حرف سفيان   - محافظة عمران
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلقتيل2عبدالملك محسن صالح رعدان1

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلقتيل14قوبر صالح حزام رعدان2

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلقتيل15سرحان هالء أحمد رعدان3

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلقتيل14عدي صادق حسين العليي4

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلقتيل15حامد محمد صغير العلييي5

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلجريح8عبدالسالم محسن صالح رعدان6

2018/8/8م حرف سفيان - عمرانطفلجريح10ماليين صالح مسحن رعدان7
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أقدمــت طائــرات التحالــف الحربيــة بقيــادة الســعودية علــى اســتهداف أســرة نازحــة بغارتيــن جويتيــن فــي قريــة 
)الخداريــش( بعزلــة )بنــي حســن( التابعــة لمديريــة )عبــس( بمحافظــة )حجــة( ، حيــث أن األســرة المســتهدفة بالقصــف 
كانــت قــد نزحــت مــن منطقــة )بنــي قايــد( بمديريــة )ميــدي( إلــى منطقــة )الشــعبة( فــي ميــدي أيضــا ومــن ثــم انتقلــوا 
قبــل عشــرين يومــا يــوم تقريبــا إلــى قريــة الخداريــش بمنطقــة بنــي حســن بمديريــة عبــس ، وفــي قرابــة الســاعة الواحــدة 
ظهيــرة يــوم األربعــاء الموافــق )2018/8/8م( قامــت هــذه الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي شــن غــارة 
جويــة وقعــت بجانــب منــزل المواطــن )علــي وحيــش إبراهيــم عضابــي( ، مــا أدى إلــى قتــل زوجتــه وثــاث مــن بناتــه 
ــاب  ــن ب ــد خرجــا م ــا ق ــذان كان ــن أخــوه عيســى والل ــه )مجاهــد( واب ــن العمــر وجــرح طفل ــة م ــم تتجــاوز الثالث إحداهــن ل
ــوا فــي منــزل آخــر بالقــرب مــن  ــى رب األســرة وضيوفــه والذيــن كان منزلهــم وفــي أيديهــم طعــام الغــداء ألجــل أخــذه إل
المــكان المســتهدف. قــام عيســى والــذي يكــون أبــن أخ المواطــن مالــك المنــزل المســتهدف )علــي وحيــش عضابــي( بأخــذ 
الطفــل الجريــح والهــرع إلــى الســيارة مــن أجــل إســعاف أنفســهم وأثنــاء مــا تحــرك بالســيارة اســتهدفهم الطيــران بغــارة 
أخــرى لتقطــع أجســادهم إلــى أشــاء وتنإثرهــا إلــى مســافات بعيــدة ، الحصيلــة النهائيــة لهــذا االســتهداف مقتــل ثــاث 

2018/8/8م

استهداف أسره المواطن )علي عضابي( - مديرية عبس – محافظة حجة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/8ممديرية عبس – محافظة حجةطفلقتيل6مجاهد علي وحيش إبراهيم عضابي1

2018/8/8ممديرية عبس – محافظة حجةطفلقتيل3مريم علي وحيش إبراهيم عضابي2
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نفــذت طائــرات التحالــف الحربيــة بقيــادة الســعودية هجومــا وحشــيا الســاعة الثامنــة والنصــف صبــاح يــوم الخميــس التاســع 
مــن شــهر أغســطس لعــام 2018م نتــج عنــه مقتــل وإصابــة أكثــر مــن )130( شــخصا ، الهجــوم اســتهدف حافلــة تقــل 
عشــرات الطــاب التــي تتــراوح أعمارهــم بيــن ســن السادســة إلــى ســن الرابعــة عشــر عامــا كانــوا فــي رحلــة ترفيهيــة  صيفية 
ومتجهيــن لزيــارة جامــع إألمــام الهــادي بمدينــة صعــدة ، حيــث بدئــوا التحــرك مــن الجامــع الكبيــر فــي منطقــة ضحيــان 
بمديريــة مجــز الــذي أقامــوا فيــه المركــز الصيفــي ومــن ثــم زاروا روضــة الشــهداء فــي منطقــة الجعملــة بضحيــان ليواصلــوا 
ــزل أحــد المدرســين لشــراء  ــان ون ــق توقفــوا فــي ســوق ضحي ــوا فــي الطري ــا كان ــاء م ــع الهــادي ، وأثن رحلتهــم صــوب جام
بعــض الميــاه والعصائــر مــن أحــد البقــاالت وبعــد عــدة ثوانــي قامــت طائــرات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بشــن الغــارة 
الوحشــية مســتهدفة الحافلــة مباشــرة والتــي علــى متنهــا عشــرات األطفــال الذيــن ال يتجــاوز ســن الرابعــة عشــرة بينهــم 
ثاثــة مدرســين مــا أدى إلــى قتــل وجــرح عشــرات األطفــال والمتســوقين والباعــة حيــث أن االحصائيــات إلــى اآلن تعبــر عــن 
قتــل وجــرح )131( شــخصا منهــم )45( طفــًا فــارق الحيــاة بصــورة بشــعة بينهــم حوالــي )8( أطفــال تحولــت أجســادهم 
إلــى أشــاء اســتحال التعــرف عليهــم نتيجــة لتطايرهــا إلــى قطــع صغيــرة فــي جنبــات الســوق تــم تجميعهــا مــن اســطح 
المحــات زوايــا الســوق. فيمــا بلــغ عــدد الجرحــى )79( جريحــا منهــم )55( طفــًا يعانــون مــن جــراح بليغــة مــا يعنــي أن 
أعــداد القتلــى قابلــة للزيــادة وضحايــا الضربــة الوحشــية لــم يقتصــر علــى مــن كان فــي الحفلــة مــن األطفــال والمدرســين فقــط 
، فقــد ســقط عــدد مــن المتســوقين والباعــة الــذي كانــوا متواجديــن فــي الســوق. المــكان الــذي اختيــر لتنفيــذ الضربــة ســوق 
شــعبي بمنطقــة ضحيــان التابعــة لمديريــة مجــز بمحافظــة صعــدة ، فيمــا كانــت وســيلة الهجــوم قنبلــة صاروخيــة نــوع 
)MK82( الشــديدة اإلنفجــار والمصنوعــة امريكيــا وتعتبــر مــن القنابــل الذكيــة وجميــع هــذه المعطيــات تفســر وتجيــب 

علــى التســاؤالت عــن ســبب االعــداد الكبيــرة للضحايــا الذيــن ســقطوا نتيجــة هــذه الضربــة.

2018/8/9م

استهداف حافلة أطفال ضحيان - مديرية مجز – محافظة صعده



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

443

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11أحمد زيد حسين طيب1

2018/8/8ممديرية عبس – محافظة حجةطفلقتيل15يوسف حسين حسين طيب2

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12أسامة زيد علي الحمران3

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل10يونس عبدالعزيز الهدوي4

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12يحيى مهدي عزالدين حورية5

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11محمد عبدالسالم عبدالله شريم6

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12محمد عبدالسالم الظحياني7

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل10محمد يحيى يحيى فايع8

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل10يوسف صالح عبدالله يحيى العقيلي9

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل13يوسف صالح عبدالله الهطفي10

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12يوسف عبدالعزيز الهدوي11

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12حسن عبدالكريم أحمد صالح الهادي12

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل13يحيى محمد حسين الحرجي13

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11محمد عبداالله محمد الحاكم14

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل8علي زيد حسين طيب15

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11علي عبدالرحيم علي هاشم16

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل14عقاب محمد حسن حسين العبادي17

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل8عبدالملك عبدالرحمن عبدالله الذيب18

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11عبدالله عبدالسالم عبدالله طراف19

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11محمد عبدالرحمن الذيب20
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12عبدالله حسين فيصل الحاج21

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12حميد محمد عيضه هادي22

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل16ياسر ناصر أحمد الوصابي23

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل9زكريا عبدالوهاب علي فايع24

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل13تركي محمد حسن حسين العبادي25

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل9يوسف حسن الذيب26

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل10محمد زيد طيب27

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12علي محمد حسن حسين الداعي28

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل11أمجد عبدالرحمن عبدالله الذيب29

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل10عبداإلله عبدالله حسين الرازحي30

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل7علي زيد علي الحمران31

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل10محمد يحيى العزي32

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل13محمد سعيد علي الرازحي33

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12يونس صالح عبدالله العقيلي34

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل12أحمد عبدالحكيم علي عامر35

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل9 جثث مجهولة ألطفال36

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلقتيل13وليد عبدالله علي علي الخوالني37

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح16معتصم فيصل محمد عبدالله38

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12يونس علي أحمد القطابري39

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح13عبدالرحمن مطهر إبراهيم الهادي40
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح14إبراهيم طارش سالم41

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح14حمد جعفر ثابت ناجي42

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12محمد مطهر إبراهيم الهادي43

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح14إبراهيم فارس أحمد44

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح17عبدالرحمن فارس احمد45

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح5مختار هادي أحمد46

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح7عزالدين صالح مطهر47

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح8رقيب علي نعمان48

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12محمد سالم سلمان عرملة49

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10يحيى محمد علي حنش50

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح17رمزي صالح إسماعيل عبدالله51

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12مصطفى غالب فيصل الوادعي52

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح9حافظ عبدالله علي مغلة53

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح13محمد عبدالرحمن إبراهيم الشاذلي54

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح13محمد عبدالرحمن الذيب55

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح13رفيق علي سلمان سليمان56

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح13كمال عبدالله يحيى الشرفي57

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح8علي طه أحمد قاسم الشريف58

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح18ياسر ناصر أحمد النهاري59

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح9طه حسن عبدالله الشهاري60
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح14أحمد محمد علي حنش61

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح18عبدالرحمن طارش سالم62

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح7يونس صالح عبدالله العقيلي63

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح9حافظ عبدالله علي المحاح64

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12عزالدين صالح محمد عبدالله65

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح7قاسم عبدالله أحمد هاشم66

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12حسن محمد علي حسن67

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12فيصل محمد عبدالله 68

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح17معاذ قاسم حسن69

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح17عبدالرحمن علي يوسف الحاوري70

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح17عبدالرحمن حسين أحمد71

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح9عبدالملك عبدالله الداعي72

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12حسين يحيى يحيى الشويع73

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح11حسين قاسم حسين الشويع74

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10حسن حسين قاسم الشويع75

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10إبراهيم محمد حمد الشهاري76

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12صابر مسعود مسفر جابر77

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10بدرالدين حسين يحيى القطابري78

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12محمد خالد قاسم الصعدي79

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح18سلمان محمد صالح الحميدي80
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح17محمد غالب علي الغالبي81

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح16احمد محمد علي سويد82

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح13أحمد عبدالرحمن محسن عدالن83

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10يحيى على محمد مجلي84

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح11حسن عبدالرحمن العجري85

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10حسين أحمد عبدالسالم العجري86

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12عبدالحكيم عيظه يحيى العس87

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح16طه طالب الشعوطي88

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح12حسن محمد علي حنش89

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح18حسن علي أحمد القاسمي90

2018/8/9ممديرية مجز – محافظة صعدهطفلجريح10يحيى حسن ظيف الله الفرح91
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أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة علــى اســتهداف منــزل الشــيخ )محمــد حســن االكــوع( الواقــع فــي منطقــة 
بنــي حســن التابعــة لمديريــة عبــس بمحافظــة حجــة بغــارة جويــة فــي ثانــي أيــام العيــد األربعــاء الموافــق )22 
أغســطس 2018م( أثنــاء مــا كان هــو وابنــه الطفــل وأحــد العمــال الــذي يعملــون فــي مزرعتــه وطفــل العامــل إضافــة 
ــة األطفــال فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف وفــي الســاعة  ــزل والثاث ــى طفــل آخــر مــن ســكان المنطقــة بداخــل المن إل
الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرًا ســقط الصــاروخ مباشــرة علــى غرفــة اســتقبال الضيــوف مــا أســفر عــن مقتــل األطفــال 
الثاثــة وتقطــع أجســادهم إلــى أجــزاء صغيــرة جــدًا لــم يســتطع المواطنــون تجميعهــا لصغرهــا وكذلــك قتــل الشــيخ 

)محمــد االكــوع( نتيجــة اصابتــه بشــظية فــي بطنــه أخرجــت أحشــائه وجــرح العامــل الــذي كان بجانبــه.

2018/8/22م

استهداف منزل الشيخ )محمد االكوع( - مديريه عبس  - محافظة حجة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/8/22م عبس - حجةطفلقتيل12ماجد محمد حسن محمد االكوع1

2018/8/22م عبس - حجةطفلقتيل11هادي حسن عبده كندش2

2018/8/22م عبس - حجةطفلقتيل13وليد محمد يحيى مبكري3
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أقدمــت طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي اإلماراتــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ظهيــرة يــوم األربعــاء المواقــف 
)22 أغســطس 2018م( وثانــي أيــام عيــد األضحــى علــى اســتهداف )4( أطفــال أثنــاء مــا كانــوا يلعبــون فــي غرفــة صغيــرة 
فــي منــزل كبيــر أســرتهم  )إبراهيــم دحفــش زبــاد( والواقــع فــي عزلــة )الكوعــي( بمديريــة الدريهمــي وحولــت صواريخهــا 
أجســادهم الصغيــرة الطاهــرة إلــى قطــع صغيــرة حيــن اســتهدفتهم. كمــا جــرح المواطــن )إبراهيــم دحفــش( وأحــد أحفــاد 
أخوتــه نتيجــة هــذا االســتهداف وفــي صبيحــة اليــوم التالــي الخميــس ثالــث أيــام العيــد الموافــق )23 أغســطس 2018م( 
ــزوح مــن المنطقــة بعــد أن يأســوا مــن أن  ــه الن ــي وعبدالل ــه عل حــاول بقيــة أســرة المواطــن )ابراهيــم دحفــش( واســر اخوت
يســمع تحالــف العــدوان ألي ضجــة بأخراهــم وإخــراج الجرحــى أو تأميــن طريــق آمــن لخــروج المدنييــن وبعــد أن فشــلت محــاوالت 
لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة المتعــددة فــي الســماح لهــا بإدخــال فــرق للمنطقــة والقيــام بمهامهــا اإلنســانية واصطدمــت 
كل محاوالتهــم برفــض وتعنــت دول التحالــف وعلــى رأســها الســعودية واالمــارات. غــادرت االســر المنطقــة علــى متــن ثــاث 
ســيارات ممتلئــة باألطفــال والنســاء مــع علمهــم أن نزوحهــم مــن المنطقــة فيــه مخاطــرة بحياتهــم لكنهــم رأوه الخيــار األنســب 
عوضــا عــن أن ينتظــروا المــوت فــي منازلهــم بغــارات التحالــف أو المــوت مــن الجــوع واالمــراض نتيجــة الحصــار المطبــق علــى 
المديريــة وأثنــاء مــا كانــوا فــي الطريــق العــام علــى متــن ســياراتهم ذاهبيــن باتجــاه مديريــة بيــت الفقيــة وفــي حــدود لســاعة 
التاســعة والنصــف صباحــا قامــت طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي االماراتــي باســتهداف أحــدى ســيارتهم والتــي كان علــى 
متنهــا )18( طفــًا وخمــس نســاء ورجــان بغــارة جويــة أدت إلــى قتلهــم جميعــا ، حيــث قتــل الســائق )ماجــد عبداللــه 
دحفــش( مــع زوجتــه وأربعــة مــن أطفالــه باإلضافــة إلــى زوجــة أخيــة )حســن عبداللــه( وخمســة مــن أطفالهــم وكذلــك زوجــة 
أخــي )علــي عبداللــه( وخمســة مــن أطفالهــم وكذلــك زوجــة المواطــن )عمــر حســن دهيــش( وثاثــة مــن أطفالهــم. لتصبــح 
الحصيلــة النهائيــة نتيجــة الســتهداف أســرة آل دحفــش )29( قتيــًا، بينهــم )22( طفــًا وجــرح إثنــان آخــران بينهــم طفــل.

2018/8/22م

استهداف أسرة آل دحفش - مديرية الدريهمي – محافظة الحديدة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

451

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل8بسام إبراهيم دحفش زباد1

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل14عبدالله صالح دحفش زباد2

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل18ياسر علي دحفش أحمد زباد3

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل15محمد عبدالله دحفش زباد4

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل10زينب حسن عبدالله دحفش زباد5

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل8عمر حسن عبدالله دحفش زباد6

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل4أميمة حسن عبدالله دحفش زباد7

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل3رملة حسن عبدالله دحفش زباد8

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل1خديجة حسن عبدالله دحفش زباد9

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل10عمر ماجد عبدالله دحفش زباد10

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل7ماريا ماجد عبدالله دحفش زباد11

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل4عمران ماجد عبدالله دحفش زباد12

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل6عتيق ماجد عبدالله دحفش زباد13

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل1مروانة ماجد عبدالله دحفش زباد14

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل10حمزة علي عبدالله دحفش زباد15

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل8خالد علي عبدالله دحفش زباد16

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل7روان علي عبدالله دحفش زباد17

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل5أمة الرحمن علي عبدالله دحفش زباد18

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل2عامر علي عبدالله دحفش زباد19

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل6عبدالله عمر حسن أبكر هديش20

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل4حفصة عمر حسن ابكر هديش21

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلقتيل2هنود عمر حسن أبكر هديش22

2018/8/22م الدريهمي - الحديدةطفلجريح12عبدالله حسن عبدالله زباد23
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ألكثــر مــن ثاثــة أعــوام مــن العــدوان علــى اليمــن مــن قبــل دول التحالــف الــذي تقودهــا الســعودية يعانــي الصيــاد اليمنــي 
ــى البحــر وتحديــد مســافة محــدودة وقريبــة مــن  خاصــة الذيــن فــي محافظــة الحديــدة حيــث تــم منعهــم مــن النــزول إل
الســاحل ومــن يخالــف أو يقامــر ويدخــل إلــى البحــر تســتهدفه البــوارج الحربيــة وطيــران االباتشــي فيوضــع الصيــادون بيــن 
خياريــن كاهمــا أســوء مــن اآلخــر فإمــا المخاطــرة والدخــول إلــى البحــر مــن أجــل الصيــد وطلــب الــرزق أو أن يبقــى فــي منزلــه 
ويعانــي مــع أســرته مــن الجــوع والفقــر فمهنــة الصيــد تعــد المصــدر الوحيــد ألكثــر مــن )32( ألــف أســرة فــي محافظــة 
ــف  ــرات الحربيــة التابعــة للتحال ــف العــدوان بحــق الصياديــن ، مــا أقدمــت عليــه الطائ الحديــدة التــي ترتكبهــا قــوات تحال
الســعودي فــي يــوم الخميــس الموافــق )30 أغســطس 2018م( حيــث اســتهدفت قاربــي صيــد قرابــة الســاعة الخامســة 
قبيــل الغــروب فــي جزيــرة عقبــان التابعــة لمديريــة اللحيــة محافظــة الحديــدة أحــد القــوارب كان علــى متنــه تســعة 
صياديــن والقــارب اآلخــر حجمــه صغيــر كان علــى متنــه خمســه صياديــن آخــوه. رجــع أحــد القــوارب والــذي كان قريبــا مــن 
مــكان الواقعــة باتجــاه الســاحل وصــل خبــر اســتهداف الصاديــن إلــى المواطنــون والســلطات فــي المحافظــة ، قامــت الســلطات 
ــف الســعودي  ــدول التحال ــع ل ــران االباتشــي التاب ــكان الواقعــة لكــن طي ــى م ــاذ إل ــرق انق ــدة بأرســال ف ــي محافظــة الحدي ف
أعــاق وصولهــا بســبب تحليقــه فــي ســماء المنطقــة وبعــد قرابــة الســاعتان اســتطاعت فــرق اإلنقــاذ للبحــث عــن البقيــة ولــم 
يجــدوا ســوى جثــث خمســة صياديــن قتلــى وحطــام القــوارب حيــث أن القــارب الصغيــر والــذي كان علــى متنــه خمســة أخــوة 
صياديــن نجــا أحــد منهــم وفقــد البقيــة أمــا القــارب الصغيــر والــذي كان علــى متنــه تســعة صياديــن فقــد عثــر علــى جثــث 
خمســة منهــم وواحــد جريــح وثاثــة مفقوديــن ويرجــح أن جميــع المفقوديــن قــد قتلــوا وطبقــا إلفــادات الناجيــن فهنالــك 
 قــوارب أخــرى كانــت قريبــة منهــم لحظــة االســتهداف وال يعلمــون إن كان طيــران االباتشــي قــد اســتهدفهم أيضــا.

َ
أيضــا

الحصيلــة النهائيــة لجريمــة إســتهداف الصياديــن ســقوط )15( قتيــًا بينهــم ثاثــة أطفــال وجــرح إثنــان آخــران.

2018/8/30م

استهداف قوارب الصيادين - مديريه اللحية  - محافظة الحديدة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/8/30م اللحية - الحديدةطفلقتيل17حسين علي عايش بريق 1

2018/8/30م اللحية - الحديدةطفلقتيل17موسى علي هديش عياش 2

2018/8/30م اللحية - الحديدةطفلقتيل15عالء علي هديش عياش 3
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فــي صبــاح يــوم الســبت الموافــق )8 ســبتمبر 2018م( ، خــرج الطفليــن ســعيد محمــد جزيــان ونصــر اللــه محمــد 
العســولي مــن منازلهــم فــي وادي حبــاب بمديريــة صــرواح علــى متــن دراجتهــم الناريــة متجهيــن إلــى إحــدى المــزارع 
وفــي قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وأثنــاء مــا كانــوا علــى مســافة تقــدر بالكيلو متر من منازلهم اســتهدفتهم 
ــوا فــي الطريــق، وبعــد أن ســمعت أم الطفــل ســعيد  ــاء مــا كان ــف العــدوان الســعودي بغــارة جويــة أثن ــرات تحال طائ
جزيــان الغــارة ورأت الغبــار واألتربــة الناتجــة عــن الغــارة تتصاعــد مــن الطريــق الــذي ذهــب فيــه طفلهــا فهرعــت 
 )500( هــي وإبنتهــا الطفلــة )ســرية جزيــان( باتجــاه مــكان الغــارة، وأثنــاء مــا كانتــا فــي الطريــق وعلــى بعــد قرابــة الـــ
متــر مــن مــكان اســتهداف الطفليــن اعترضتهــن احــدى نســاء تلــك المنطقــة ومنعتهــن مــن مواصلــة الذهــاب خوفــا مــن 
أن يســتهدفهن الطيــران ايضــا واخبرتهــن أن الطفليــن الذيــن كانــا علــى متــن الدراجــة الناريــة قــد تــم اســتهدافهما 
وانهمــا قــد فارقــا الحيــاة وماهــي اال دقائــق حتــى يأتــي الطيــران ويســتهدفهن بغــارة جويــة أخــرى وتقتلهــن الثــاث 
بــدون أي رحمــة، والجديــر بالذكــر أن طيــران التحالــف الســعودي كان قــد اســتهدف قبــل قرابــة العــام االبــن األكبــر 

لهــذه المــرأة فــي ذات المنطقــة أثنــاء مــا كان آتيــا مــن العاصمــة باتجــاه القريــة الواقعــة فــي مديريــة صــرواح.

2018/9/8م

استهداف مواطنين في الطريق العام - مديريه صرواح   - محافظة مأرب

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/9/8م صرواح  - محافظة مأربطفلقتيل13سعيد محمد أحمد جزيالن1

2018/9/8م صرواح  - محافظة مأربطفلقتيل17نصر الله محمد العسولي2

2018/9/8م صرواح  - محافظة مأربطفلقتيل15سرية محمد أحمد جزيالن3
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ــى اســتهداف أســرة المواطــن )حســن شــوعي إبراهيــم( الذيــن  ــف الســعودي عل ــع للتحال ــي التاب أقــدم الطيــران الحرب
نزحــوا مــن منزلهــم األول الواقــع بمنطقــة وادي ليــه بمديريــة الظاهــر بمحافظــة صعــدة، بعــد إن اســتهدفته طائــرات 
التحالــف الســعودي واتجهــوا للســكن فــي قريــة تدعــى قريــة )تباشــع( بمنطقــة مــران التابعــة لمديريــة حيــدان 
بمحافظــة صعــدة هروبــا مــن المــوت، وتركــوا مزارعهــم وأموالهــم لينجــوا بحياتهــم، وبعــد قرابــة ثاثــة أشــهر مــن 
اســتقرارهم بقريــة )تباشــع( وداخــل منزلهــم المتواضــع الــذي أعطاهــم إيــاه أحــد ســكان القريــة حتــى تبعتهــم 
طائــرات الحقــد واإلجــرام الســعودية واســتهدفت المنــزل الــذي يســكنون فيــه بغــارة جويــة قرابــة الســاعة الحاديــة 
عشــر ظهــر يــوم الخميــس الموافــق )13 ســبتمبر 2018م( أثنــاء مــا كان بداخلــه طفليــن وزوجــة رب األســرة وعمتــه 
مــا أدى هــذا االســتهداف إلــى مقتــل الطفليــن وجــرح زوجــة وعمــة رب األســرة أمــا رب األســرة فــكان قــد خــرج مــن 
المنــزل مبكــرًا للبحــث عــن عمــل ليحصــل منــه علــى قــوت اســرته التــي شــردتها غــارات طيــران التحالــف الســعودي، 
هــرع المواطنــون فــي المنطقــة إلــى المنــزل المهــدم وقامــوا بإخــراج الطفليــن القتيليــن والجريحتيــن مــن تحــت أنقــاض 

المنــزل ونقلهــم المستشــفى لتلقــي العــاج.

2018/9/13م

استهداف أسرة المواطن )حسن إبراهيم( - مديريه حيدان    - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/9/13م حيدان  - محافظة صعدةطفلقتيل3نبيل حسن شوعي علي إبراهيم1

2018/9/13م حيدان  - محافظة صعدةطفلقتيلثالثة شهورحمود حسن شوعي علي إبراهيم2
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تســتمر جرائــم دول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي حربهــا علــى اليمــن بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي فــي كل 
محافظاتــه ومديرياتــه بــدون اســتثناء ، حيــث تنــال محافظــة صعــدة النصيــب األكبــر مــن هــذه الجرائــم كونهــا محافظــة 
تحــد الســعودية مــن جهــة الجنــوب، وقــد جعــل التحالــف أبنــاء هــذه المنطقــة يعانــون الويــات مــن جرائمــه التــي ال يــكاد 
ــاء هــذه المحافظــة، إمــا عــن طريــق القصــف بطائراتــه الحربيــة أو  يمــر يــوم واحــد دون أن يرتكــب جريمــة بحــق أبن
عــن طريــق القصــف علــى القــرى والمناطــق الحدوديــة بالصواريــخ والمدفعيــة حيــث تشــن مدفعيــة الجيــش الســعودي 
الرابضــة فــي الشــريط الحــدودي قصــف عشــوائي بشــكل يومــي علــى مديريــات محافظــة صعــدة الحدوديــة قاتلــة 
األطفــال والنســاء والرجــال، ومدمــرة المنــازل والمــزارع التابعــة للمدنييــن فــي تلــك المناطــق، ومــن آخــر هــذه الجرائــم مــا 
ارتكبتــه مدفعيــة الجيــش الســعودي مــن جريمــة بحــق مجموعــة مــن النســاء والاتــي كــن فــي طريــق عودتهــن مــن جمــع 
بعــض األعــاف للماشــية فــي قريــة البقعــة الواقعــة بمنطقــة مــران التابعــة إداريــا لمديريــة حيــدان بمحافظــة صعــدة 
حيــث ســقطت القذيفــة فــي قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق )21 ســبتمبر 2018م( 
علــى نســاء مــن أســرة المواطــن )صالــح جــار اللــه أبــو صــادق( والــذي أدى إلــى مقتــل إحــدى زوجاتــه وطفلتيــه وجــرح 

زوجتــه األخــرى بجــراح بالغــة تــم نقلهــا بعــد ذلــك علــى المستشــفى الجمهــوري لتلقــي العــاج.

2018/9/21م

استهداف نساء في مزارعهن - مديريه حيدان  - محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/9/21م حيدان  - محافظة صعدةطفلقتيل9أحالم صالح جار الله أبو صادق1

2018/9/21م حيدان  - محافظة صعدةطفلقتيل11زهراء صالح جار الله أبوا صادق2
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ــة فــي  ــى اســتهداف مناحــل العســل شــرق منطقــة الجبان ــف الســعودي عل ــة التابعــة للتحال ــرات الحربي أقدمــت الطائ
 حيــث شــنت الطائــرات الحربيــة فــي يــوم 

َ
مديريــة الحالــي بمحافظــة الحديــدة. واســتهداف مــاك هــذه المناحــل أيضــا

اإلثنيــن الموافــق )8 أكتوبــر 2018م( وبالتحديــد فــي الســاعة الواحــدة والنصــف صباحــا قبــل بــزوغ الشــمس أربــع 
غــارات جويــة اســتهدفت األولــى مناحــل العســل.

 مــا أدى إلــى جــرح أحــد مالكــي هــذه المناحــل 
َ
وبعــد لحظــات شــنت الغــارة الثانيــة والتــي اســتهدفت مالكــي المناحــل أيضــا

ويدعــى )علــي عايــش كليــب( فقــام البقيــة والذيــن كان عددهــم أربعــة أشــخاص وهــم المواطــن )رضــوان جابــر ريــب( 
ــر اســتهدفهم  ــة مســافة )50( مت ــا ابتعــدوا قراب ــة اإلبتعــاد عــن المناحــل، وعندم ــة بأخــذه ومحاول ــه الثاث وأطفال
ــا  ــى قتلهــم جميع ــا أدى إل ــة اســتهدفتهم مباشــرة م ــارة ثالث ــف الســعودي بغ ــدول التحال ــع ل ــي التاب ــران الحرب الطي
وتقطعــت أجســادهم إلــى أشــاء صغيــرة تناثــرت فــي المــكان، وماهــي اال لحظــات حتــى عــاود الطيــران القصــف بغــارة 
رابعــة اســتهدفت مــا تبقــى مــن المناحــل وخــزان الميــاه المجــاور مــا أدى إلــى تدميرهــا كليــا وقــد بلــغ عددهــا )1000(  

خليــه مــن النحــل، قــام بعدهــا المواطنــون بتجميــع قطــع األجســاد واالشــاء المتناثــرة فــي أكيــاس والقيــام بدفنهــا.

2018/10/8م

استهداف مناحل العسل - مديريه الحالي  - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/10/8م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل17محمد رضوان جابر ريب1

2018/10/8م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل13شوقي رضوان جابر ريب2

2018/10/8م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل14مهدي رضوان جابر ريب
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استهداف حافلتي نقل تقل نازحون - مديرية جبل راس – محافظة الحديدة

كانــت عقــارب الســاعة تشــير إلــى الحاديــة عشــر تقريبــا قبيــل ظهيــرة يــوم الســبت الموافــق )13 أكتوبــر 2018م( 
حيــن اســتهدفت الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي حربهــا علــى اليمــن حافلتــي 
نقــل علــى متنهــا عــدد كبيــر مــن النازحيــن والمســافرين مــن مديريتــي بيــت الفقيــه و زبيــد ومديريــات أخــرى 
ــة  ــق العــام بمنطقــة المصبري ــم اســتهدف هاتيــن الحافلتيــن فــي الطري ــدة ، وقــد ت ــات محافظــة الحدي مــن مديري
بمديريــة جبــل راس التابعــة إداريــا لمحافظــة الحديــدة ، وقــد اســفر هــذا االســتهداف عــن مقتــل )19( مدنيــا 
ــى تــرك قراهــم ومزارعهــم نتيجــة للمعــارك  ــروا عل وجــرح )31( آخريــن بينهــم )6( أطفــال أغلبهــم نازحيــن أجب
ــذي جندتهــم  ــة ال ــات المرتزق ــوارج العــدوان، ومدرعــات وآلي ــرات وب ــل طائ والقصــف المتواصــل لمناطقهــم مــن قب
دولتــي اإلمــارات والســعودية، والذيــن يســتهدفون كل متحــرك علــى األرض، وال يراعــون حيــاة األهالــي المدنييــن مــن 
أبنــاء هــذه المناطــق وال يكترثــون لســقوط ضحايــا منهــم، بــل أنهــم يتعاملــوان معهــم علــى أنهــم أهــداف عســكرية 
مشــروعة غيــر مباليــن بجميــع القوانيــن اإلنســانية، وقوانيــن الحــرب،  وقواعــد اإلشــتباك المعمــول بهــا والموقــع عليهــا 

13\10\2018م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

13\10\2018ممديرية جبل راس – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح14سكينة محمد سالم يحيى1

13\10\2018ممديرية جبل راس – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح15رؤوفة فارس أحمد2
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

13\10\2018ممديرية جبل راس – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح13عبده إبراهيم شماغ3

13\10\2018ممديرية جبل راس – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح1جواد محمد مهدي كتاف4

13\10\2018ممديرية جبل راس – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح1سند صالح هتاري5

13\10\2018ممديرية جبل راس – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح18جواد عبدالله محمد كتاف6



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

464

أقدمــت مدفعيــة الميليشــيات التابعــة للتحالــف الســعودي اإلماراتــي فــي قرابــة الســاعة الســابعة والنصــف صبــاح يــوم 
الســبت الموافــق )20 أكتوبــر 2018م( باســتهداف منــازل المدنييــن فــي قريــة الحيديــن بمديريــة القبيطــة بعــدد 
مــن القذائــف، حيــث ســقطت أحدهــا علــى منــزل المواطــن )عبداللــه محمــد البصيلــي( أثنــاء مــا كانــت زوجتــه وابنتــه 
وحفيدتــاه بداخــل المنــزل يتناوليــن طعــام اإلفطــار، وقــد أدى هــذا االســتهداف إلــى مقتــل زوجــة المواطــن )عبداللــه( 
وحفيدتــاه وتدميــر منزلــه كمــا ســقطت قذائــف أخــرى بالقــرب مــن القريــة مــا أدى إلــى جــرح طفلتيــن ، وأصيــب أهــل 
القريــة بالذعــر والخــوف ، وقــد قــرر بقيــة أفــراد األســرة النــزوح مــن قريتهــم إلــى مــكان بعيــد ال تصــل إليهــم قذائــف 
الحقــد واإلجــرام التابعــة لهــذه المليشــيات، وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اســتهداف منــازل المدنييــن 

فــي هــذه القريــة ، فالقذائــف تســقط علــى قريتهــم بشــكل شــبه يومــي.

2018/10/20م

استهداف منزل المواطن عبدالله البصيلي بقذائف المدفعية - مديريه القبيطة - 
محافظة لحج

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/10/20م القبيطة  - محافظة لحجطفلقتيل15كريمة فهد هزاع علي الوبري1

2018/10/20م القبيطة  - محافظة لحجطفلقتيل8أثينات محرم هزاع محمد غالب2

2018/10/20م القبيطة  - محافظة لحجطفلجريح16زهور علي مقبل3

2018/10/20م القبيطة  - محافظة لحجطفلجريح14أمينة حسين أحمد4
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أقدمــت طائــرة بــدون طيــار تابعــة للتحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة السادســة صبــاح يــوم األربعــاء 

الموافــق )7 نوفمبــر 2018م( علــى اســتهداف منــزل المواطــن )حســن محمــد العمــري( بغــارة جويــة،  

الواقــع بقريــة المــورم بالقــرب مــن منطقــة الشــعاب بمديريــة حــرض - محافظــة حجــة.

 الغــارة اســتهدفت المنــزل مباشــرة أثنــاء مــا كان المواطــن )حســن العمــري( وزوجتــه وســتة مــن أطفالــه 

بداخــل المنــزل مــا أســفر عــن مقتــل زوجــة رب األســرة وتدعــى ) رضيــة جــراد( باإلضافــة إلــى اثنيــن 

مــن أطفالــه وجــرح البقيــة ، هــرع اليهــم بعدهــا مباشــرة أهالــي القريــة محاوليــن إنقاذهــم ووصلــت فــي 

البدايــة امــرأة وطفلــة تبلــغ مــن العمــر )16( عامــا مــن أهالــي القريــة محاوليــن إنقــاذ الضحايــا وإخراجهــم 

وقبــل وصــول بقيــة المســعفين فاجأتهــم الطائــرة بمعــاودة اســتهداف المنــزل لتقتــل ثاثــة مــن أطفــال 

مالــك المنــزل باإلضافــة إلحــدى المســعفات وجــرح المســعفة األخــرى ، مــا يجعلهــا جريمــة مركبــة بســبب 

ــا،  ــي طريقهــم إلســعاف الضحاي ــوا  ف ــذي كان ــة ال ــي القري ــا أهال ــرق بعده اســتهداف المســعفين ، تف

خشــية أن يتــم اســتهدافهم بغــارة أخــرى وبقــوا منتظريــن حتــى هــدأت أصــوات الطائــرات، ومــن 

ثــم قامــوا بانتشــال القتلــى مــن تحــت الــركام، واســعاف الجرحــى ونقلهــم إلــى المستشــفى. حيــث كانــت 

حصيلــة االســتهداف 8 قتلــى بينهــم )6( أطفــال وامــرأة وجريحتــان إحداهمــا طفلــة.

2018/11/7م

استهداف أسرة المواطن حسن محمد العمري - مديريه حرض - محافظة حجة



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

467

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلقتيل12علي حسن محمد مفرح العمري1

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلقتيل10ليلى حسن مفرح العمري2

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلقتيل8هند حسن محمد مفرح العمري3

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلقتيل7هنود حسن محمد مفرح العمري4

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلقتيل4سمية حسن محمد مفرح العمري5

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلقتيلة16سمية عبدالله علي جراح6

2018/11/7م حرض  - محافظة حجةطفلجريح13عائشة حسن محمد مفرح العمري7
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف العســكري الــذي تقــوده دولتــي  الســعودية واإلمــارات فــي قرابــة الســاعة 
الثامنــة اال ربــع مســاء يــوم األربعــاء الموافــق )7 نوفمبــر 2018م( علــى اســتهداف منــزل المواطــن )علــي يحيــى جمالــي 

خلــوف( فــي قريــة بنــي عبــدل الواقعــة فــي منطقــة الجبليــة الســاحلية التابعــة لمديريــة التحيتــا بمحافظــة الحديــدة.
أثنــاء مــا كان بداخلــة هــو وأربعــة مــن أطفالــه، الجديــر بالذكــر أن المنــزل الــذي تــم اســتهدافهم فيــه هــو منــزل نزحــوا 
اليــه قبــل فتــرة مــن الزمــن، حيــث أن منزلهــم الــذي تركــوه بجانــب مدرســة الجبليــة نتيجــة القصــف الجــوي والمدفعــي 
العشــوائي مــن قبــل قــوات التحالــف الســعودي اإلماراتــي، وقــد نتــج عــن هــذا االســتهداف مقتــل رب األســرة وأربعــة مــن 
أبنائــه وهــم أحمــد علــي والــذي يبلــغ مــن العمــر )12 عامــا(، وابنتــه حســينه )15( عامــا وإبنتــه )أمينــة( )22 عامــا( 
، باإلضافــة إلــى طفلــة أحــد جيرانــه وتدعــى )أســماء عبداللــه ســعيد عبــدل( وجرحــت إحــدى بناتــه وتدعــى )ســامية 

علــي يحيــى جمالــي( )28 عامــا(.
وبعــد لحظــات مــن الغــارة التــي اســتهدفت المنــزل شــنت الطائــرات الحربيــة غــارة ثانيــة علــى ســيارة المواطــن علــي 

جمالــي بالقــرب مــن المنــزل وتدميرهــا كليــا.

2018/11/7م

استهداف علي خلوف - مديريه التحيتا  - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/11/7م التحيتا  - محافظة الحديدةطفلقتيل15حسينة علي يحيى جمالي خلوف1

2018/11/7م التحيتا  - محافظة الحديدةطفلقتيل12أحمد علي يحيى جمالي خلوف2

2018/11/7م التحيتا  - محافظة الحديدةطفلقتيل2أسماء عبدالله سعيد عبدل3
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أقدمــت طائــرة بــدون طيــار فــي قرابــة الســاعة الخامســة والربــع مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 16 نوفمبــر 2018علــى 
اســتهداف منــزل أحــد المدنييــن فــي حــي الســلخانة الشــرقية بمديريــة الحالــي بمحافظــة الحديــدة بغــارة جويــة.

ــب الواحــدي( ، وقــد كان  ــكاد يجــد قــوت يومــه يدعــى )ماجــد غال ــزل المســتهدف يعــود لمواطــن بســيط ال ي  المن
بداخــل المنــزل أثنــاء اســتهدافه 6 مــن بناتــه باإلضافــة إلــى طفلــه مــن جيرانهــم، أمــا رب األســرة فقــد كان فــي منــزل 
ــى مقتــل ثــاث مــن بناتــه وجــرح  ــذي ســقفه مــن الحديــد الخفيــف إل ــه ، وقــد أدى اســتهداف المنــزل وال أحــد جيران
اثنتيــن مــن بناتــه باإلضافــة إلــى جــرح ابنــة جيرانهــم والتــي كانــت فــي منزلهــم أثنــاء االســتهداف هــرع الجيــران 
ووالــد الجريحــات إلــى المنــزل بعــد اإلســتهداف مباشــرة، وقامــوا بأخــذ الفتيــات إلــى مستشــفى الســلخانة والمستشــفى 
الجمهــوري وبعــد ســاعات فارقــت الحيــاة إحــدى بناتــه الجريحــات متأثــرة بجراحهــا ليصبــح عــدد البنــات القتلــى أربــع 

ــى ثــاث جريحــات جميعهــن مــن األطفــال. جميعهــن دون ســن الثامنــة عشــر، باإلضافــة إل

2018/11/16م

استهداف منزل المواطن )ماجد الواحدي( - مديريه الحالي  - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل13أمة الحكيم ماجد غالب الواحدي1

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل16رفيدة ماجد غالب الواحدي2

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل9أمة الوهاب ماجد غالب الواحدي3

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلقتيل14أمة السالم ماجد غالب الواحدي4

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلجريح9مليكة ماجد غالب الواحدي5

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلجريح10نزيهة ماجد غالب الواحدي6

2018/11/16م الحالي  - محافظة الحديدةطفلجريح17سونيا علي عبده الزعزي7



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

471



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

472

جريمــة جديــدة ارتكبتهــا الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بحــق المدنييــن فــي حــي غليــل بالتحديــد 
فــي مربــع 16 حيــث أقدمــت إحــدى مقاتــات التحالــف الجويــة علــى اســتهداف عمــارة ســكنية فــي الحــي بغــارة جويــة 
قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 30 نوفمبــر 2018م تابعــة للمواطــن/ علــي عبداللــه 
شــباج والمكونــة مــن دوريــن ممــا أدى اإلســتهداف إلــى مقتــل رب األســرة  علــي عبداللــه شــباج مــع زوجتــة وثاثــة مــن 
أطفالــه.  المنــازل المحيطــة بالعمــارة المســتهدفة هــي منــازل شــعبية وضعيفــة اخترقتهــا الشــظايا المتطايــرة مــن 
الصــاروخ وادت إلــى تدميــر بعضهــا واســفرت عــن مقتــل احــد المدنييــن مــن المنــازل المجــاورة باإلضافــة إلــى مقتــل 
طفلــه صغيــرة وجــرح 16 مدنيــا مــن أهالــي الحــي بينهــم )8( أطفــال كمــا تدمــرت وتضــررت قرابــة عشــرة منــازل 
تابعــة ألهالــي الحــي والــذي يعتبــر مــن األحيــاء الفقيــرة ، باإلضافــة إلــى تدميــر ســيارة، وتضــرر أربــع ســيارات أخــرى.

2018/11/30م

استهداف عمارة المواطن )علي  شباج( - مديريه الحوك  - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلقتيل16أشجان محمد بيشي1

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح11معتز نشوان عبده سعيد الحكمي2

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح11إلهام محمد بيشي3

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح7جنات عمر عقيل سندي4



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

473

تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح18طالب عمر عقيل سندي5

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح16توحيد عمر عقيل سندي6

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح9محمد عبدالواسع أمين سفيان7

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح17غالب عمر عقيل8

2018/11/30ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح18عبدالله داوود محمد9
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ــة  ــي، وخاصــة فئ ــاء الشــعب اليمن ــكاب جرائمهــا بحــق أبن ــف الســعودي ارت ــة التابعــة للتحال ــرات الحربي تســتمر الطائ
الصياديــن الذيــن عانــوا األمّريــن فــي ظــل هــذا القصــف الهمجــي علــى أبنــاء الشــعب اليمنــي منــذ اكثــر مــن أربــع ســنوات 
، فقــد وضــع الصياديــن بيــن خياريــن أحدهمــا أســوء مــن اآلخــر فإمــا أن يذهــب علــى متــن قاربــه للصيــد وإيجــاد لقمــة 
العيــش لــه وألســرته مخاطــرًا بحياتــه مــن أن يســتهدفه الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف بغاراتــه الجويــة، أو أن يتــم 
اعتقالــه مــن قبــل بارجــات التحالــف الســعودي ومــن هــذه الوقائــع التــي تــم فيهــا اســتهداف الصياديــن بطريقــة بشــعة 
مــا حصــل يــوم الجمعــة الموافــق )7 ديســمبر 2018م( حيــث أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي 
علــى اســتهداف قــارب للصياديــن فــي قرابــة الســاعة التاســعة، وكان علــى متنــه أربعــة صياديــن وكانــوا ال زالــوا بالقــرب 
مــن الشــاطئ يرفعــون شــباكهم الخاصــة بالصيــد اســتعدادا للذهــاب لصيــد األســماك، وقــد أدى هــذا االســتهداف إلــى 
مقتــل األربعــة الصياديــن بينهــم طفليــن وجمعيهــم مــن أســرة شــعلي، اثنــان منهــم أخــوان وآخــران مــن أقاربهمــا. 
)عمــر قاســم شــعلي( والثنيــن مــن القتلــى حيــث يعتبــر القــارب  تقطعــت أجســادهم جميعــا ودّمــر القــارب التابــع لـ
مصــدر دخلهــم الوحيــد الــذي يقتاتــون منــه، تحــدث كل هــذه الجرائــم  فــي ظــل صمــت مخــزي مــن قبــل األمــم المتحــدة 

ومنظمــات حقــوق اإلنســان.

2018/12/7م

استهداف قوارب الصيادين - مديريه المنيرة  - محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع االنتهاكالعمراالســـــــــمم

2018/12/7ممديرية المنيرة - محافظة الحديدةطفلقتيل18محمد عمر قاسم شعلى1

2018/12/7ممديرية المنيرة - محافظة الحديدةطفلقتيل17شوقي أحمد عمر شعلى2
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استهداف منازل المواطنين  - مديرية الحالي – محافظة الحديدة

أقدمــت الميليشــيات التــي جندتهــا دولتــي االمــارات والســعودية فــي قرابــة الســاعة السادســة والخمســين دقيقــة مــن 

يــوم الســبت الموافــق )8 ديســمبر 2018م( بشــن قصــف مدفعــي عشــوائي مســتهدفة إألحيــاء الســكنية فــي منطقــة 

الربصــة التابعــة لمديريــة الحالــي، ســقطت إحــدى هــذه القذائــف علــى منــزل المواطــن )قاســم أحمــد مكيــن( أثنــاء مــا 

كان هــو وأســرته بداخــل المنــزل، مــا أدى إلــى مقتــل رب األســرة مــع ثاثــة مــن أبنائــه وجــرح أربعــة آخريــن مــن أفــراد 

األســرة ومــن المنــازل المجــاورة . وبعــد دقائــق مــن هــذه الفاجعــة بحــق أســرة المواطــن )قاســم مكيــن( ، ســقطت 

قذيفــة مدفعيــة أخــرى علــى منــزل أحــد المواطنيــن فــي الحــي المجــاور بنفــس منطقــة الربصــة وهــو  منــزل المواطــن 

ه وبعــض أقربائــه فــي حــوش  )أحمــد حاتــم االهــدل( ، حيــث ســقطت القذيفــة علــى حــوش المنــزل أثنــاء مــا كان أبنــاء

المنــزل يتجمعــون حــول وجبــة العشــاء اســتعدادًا لــألكل ، لكــن قذيفــة هــذه المليشــيات ســبقت تناولهــم وجبــة العشــاء 

لتقتــل منهــم طفليــن وجــرح ســبعة آخريــن ، وقــد تــم نقــل ضحايــا األســرتين باتجــاه المشــفى لتلقــي العالــج وحصيلــة 

هــذه الجريمتيــن البشــعة  ســقوط ســتة قتلــى بينهــم أربعــة أطفــال وخمــس نســاء، الجديــر بالذكــر أن هــذه الجريمــة 

ليســت األولــى الــذي يتــم فيهــا اســتهداف منــازل المدنييــن وأســواقهم بالقصــف المدفعــي فقــد ســبقها العديــد مــن 

هــذه الجرائــم دون أي ردة فعــل مــن المجتمــع الدولــي ومنظماتــه المعنيــة بحمايــة حقــوق اإلنســان، األمــر الــذي يشــجع 

هــذه المليشــيات الرتــكاب مزيــد مــن الجرائــم بعــد أن ضمنــت ســكوت المعنييــن بمحاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم عــن 

جرائمهــا. 

8\12\2018م
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل16خديجة أحمد حاتم األهدل1

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل5عبدالرحمن صالح علي صغير2

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل14سمير قاسم أحمد مكين3

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل3رغد قاسم أحمد مكين4

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح3سلسبيل صالح علي صغير االهدل5

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح7ماهر قاسم أحمد مكين6

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح1عايشة هيثم أحمد مكين7

8\12\2018ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح2وذيات قاسم أحمد مكين8
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فــي جريمــة وحشــية جديــدة ترتكبهــا الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف العســكري الــذي تقــوده المملكــة العربيــة 
الســعودية كعادتهــا فــي ارتــكاب جرائــم إبــادة جماعيــة بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي، وخاصــة فئــة األطفــال.

    أقدمــت طائــرة تابعــة للتحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ظهــر يــوم الســبت الموافــق 
)16 ديســمبر 2018م( علــى اســتهداف شــاحنة علــى متنهــا خــزان ميــاه فــي الطريــق العــام بمنطقــة جربــة فــي 
ــى وقعــت بجانبهــا وبعــد  الوهبيــة بمديريــة الســوادية محافظــة البيضــاء مســتهدفة إياهــا بغارتيــن جويتيــن، األول
لحظــات مــن زمــن الغــارة األولــى عــاودت القصــف بغــارة ثانيــة مســتهدفة الشــاحنة مباشــرة ، أثنــاء مــا كان علــى متنهــا 
الســائق )عبداللــه علــي عبداإللــه الوهبــي( وطفلــة وطفــل أخيــة مــا أســفر عــن إصابــة األب ومقتــل الطفليــن والذيــن 
لــم يتجــاوزا السادســة مــن عمرهــم ، هــرع اليهــم بعدهــا أهالــي المنطقــة وقامــوا بنقــل الجريــح إلــى المستشــفى كمــا 

أخرجــوا جثتــي الطفليــن.

2018/12/16م

استهداف شاحنة في الطريق العام  - مديريه السوادية  - محافظة البيضاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2018/12/16ممديرية السوادية - محافظة الحديدةطفلقتيل5علي عبدالله علي عبد الاله الوهبي1

2018/12/16ممديرية السوادية - محافظة الحديدةطفلقتيل6علي عبدالاله علي عبد الاله الوهبي2
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استهداف مجموعة من األطفال بمنطقة مخافي  - مديريه مستباء  - محافظة 
حجة

اســتهدفت الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف الســعودي منطقــة مخافــي بمديريــة مســتباء – محافظــة حجــة 
فــي قرابــة الســاعة الثالثــة عصــرًا يــوم الســبت الموافــق )5 ينايــر 2019م(، حيــث وقــع الصــاروخ الــذي أطلقتــه 
ــوا يلعبــون كــرة القــدم  ــاء مــا كان ــف بجانــب مجموعــة مــن األطفــال أثن ــدول التحال هــذه المقاتــات الحربيــة التابعــة ل
فــي المنطقــة، مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة أطفــال وجــرح طفــل آخــر، قــام أهالــي المنطقــة بالهــرع إلــى الضحايــا ونقلوهــم 
إلــى مستشــفى عبــس الــذي تديــره منظمــة أطبــاء بــا حــدود ، حيــث تــم عمــل اإلســعافات األوليــة لهــم ليتــم بعدهــا 
ــى التــي يتــم فيهــا  ــة حجــة لســوء إصابتهــم، وهــذه ليســت المــرة األول ــى المستشــفى الجمهــوري بمدين تحويلهــم إل
اســتهداف المدنييــن بالمديريــة بــل ســبقها عشــرات الجرائــم بحــق أبنــاء هــذه المديريــة مــن قبــل الطائــرات الحربيــة 

التابعــة لــدول التحالــف الســعودي.

2019/1/5م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/1/5ممديرية مستباء - محافظة حجةطفلقتيل15علي محمد علي حسين شتيوي1

2019/1/5ممديرية مستباء - محافظة حجةطفلقتيل15رايد مهدي علي أبو جعران2

2019/1/5ممديرية مستباء - محافظة حجةطفلقتيل13ناصر علي علي أبو جعران3

2019/1/5ممديرية مستباء - محافظة حجةطفلقتيل17عبدالله عبده مقرش4

2019/1/5ممديرية مستباء - محافظة حجةطفلجريح12طارق محمد علي حسين شتيوي5
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أســرة المواطــن )ســليمان علــي فيــاش( تســكن فــي منطقــة الســويق بمديريــة التحيتــا وهــي إحــدى األســر التــي 

وقعــت ضحيــة نتيجــة لبقايــا القنابــل العنقوديــة التــي تلقيهــا الطائــرات الحربيــة التابعة للتحالف الســعودي، حيث 

وجــد الطفــل )أكــرم ســليمان( علــي فيــاش والــذي يبلــغ مــن العمــر )12( عامــا جســم غريــب فــي منطقتهــم 

فقــام بأخــذ هــذا الجســم وأخــذه إلــى البيــت فــي يــوم الخميــس الموافــق )17 ينايــر 2019م( وبالتحديــد قرابــة 

الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا، وأثنــاء مــا كان يلعــب بهــذا الجســم الغريــب مــع إخوتــه وطفليــن آخريــن مــن 

أقربائــه بــدون إدراك منهــم بــأن هــذا الجســم الغريــب هــو إحــدى القنابــل العنقوديــة، إنفجــرت فيهــم وقتلــت 

منهــم طفليــن وهمــا أكــرم ســليمان فيــاش والــذي يبلــغ مــن العمــر 12 عامــا، وابــن خالــه )مهنــد ســعيد طامــي 

ــى مقتــل والدتــه )فايــزة أحمــد طامــي( وجــرح بقيــة األطفــال  ــغ مــن العمــر )10( ســنوات، باإلضافــة إل ( ويبل

وعددهــم أربعــة ممــن كانــوا متواجديــن فــي الغرفــة مــن أســرة المواطــن ســليمان فيــاش أو أســرة صهــرة ســعيد 

طامــي.

قــام أهالــي المنطقــة بعدهــا بأخذهــم ونقلهــم إلــى مستشــفى زبيــد لتلقــي العــاج، ومــن ثــم تــم تحويلهــم إلــى 

مستشــفى الحديــدة بمدينــة الحديــدة.

2019/1/17م

واقعة انفجار قنبلة عنقودية في أسرة المواطن )سليمان فياش(  - مديريه 
التحيتا  - محافظة الحديدة
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2019/1/17م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/1/17ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلقتيل12أكرم سليمان محمد فياش1

2019/1/17ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلقتيل10مهند سعيد احمد طامي2

2019/1/17ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلجريح11ختام سليمان علي فياش3

2019/1/17ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلجريح14شعيب سليمان علي فياش4

2019/1/17ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلجريح8روان سليمان محمد فياش5

2019/1/17ممديرية التحيتا - محافظة الحديدةطفلجريح12مروان سعيد أحمد طامي6
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إرتكبــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة جريمــة إبــادة جماعيــة بحــق ثــاث أســر يمنيــة فــي مســاء األحــد 9 مــارس 
2019م حيــث شــن غارتيــن جويتيــن علــى المنطقــة األولــى قرابــة الســاعة الســابعة والنصــف اســتهدفت منــزل المواطــن 
 ليتفرقــوا فــي منــازل مختلفــة كان  أحــد 

َ
)محمــد علــي الهــادي( الــذي كان قــد التجــأ إليــه المواطنــون، لكنهــم نجــوا جميعــا

هــذه المنــازل والــذي يبعــد قرابــة 600 متــر عــن المنــزل الســابق، ومــا أن دخلــوا إليــه حتــى باشــرتهم طائــرات التحالــف 
بغــارة جويــة فــي تمــام الســاعة التاســعة والنصــف أدت إلــى قتــل )12( وجــرح)13( جلهــم نســاء وأطفــال .  أســرة المواطن 
)محمــد إبراهيــم الزليــل( ســمعت الغــارة، ومــن هــول الفاجعــة خرجــوا مــن المنــزل والتجــأوا إلــى مزرعــة لهــم بالقــرب، لكــن 
طائــرات التحالــف كانــت مصــرة أن ال ينجــوا أحــدًا منهــم، فشــنت غــارة جويــة ثالثــة أدت إلــى مقتــل )11( وجــرح )5( وهــذا 
مــا يؤكــد النيــة المبيتــه لــدول التحالــف إلرتــكاب جريمــة إبــادة جماعيــة بحــق هــذه األســرة. لتصبــح الحصيلــة النهائيــة 

لهــذه الجريمــة البشــعة ســقوط )22( قتيــًا بينهــم )14( طفــًا وجــرح )18( آخريــن بينهــم )13( طفــًا.

2019/3/9م

استهداف منازل المواطنين - مديرية كشر – محافظة حجة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل18فاطمه محمد علي الهادي1

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل13رناء إبراهيم أحمد الهادي2

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل15جهاد إبراهيم أحمد الهادي3

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل2الزهراء فؤاد أحمد الهادي4
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تـــــابع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل1آمنة مصطفى محمد علي الهادي5

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل7هدى نجيب محمد علي الهادي6

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل12مرام نجيب محمد علي الهادي7

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل10نور محمود صالح عكيس8

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل13فاطمة أحمد محمد صالح أحدب9

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل4أماني أحمد محمد صالح أحدب10

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل11مروة أحمد محمد صالح أحدب11

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل4حازم خالد محمد صالح أحمدب12

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل1إياد خالد محمد صالح أحدب13

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلقتيل13نورة خالد علي الزليل14

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح8إبراهيم محمد إبراهيم الهادي15

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح2ابتهال إبراهيم احمد الهادي16

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح15سمية محمد علي الهادي17

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح1احمد فؤاد احمد الهادي18

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح10حمزة نجيب محمد الهادي19

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح2عبدالقادر مصطفى محمد الهادي20

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح18الحسن يحيى عبدالله الهادي21

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح12هديل يونس علي الهادي22

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح13أحالم محمود صالح عكيس23

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح14عايده عمار محمد عكيس24

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح13عزالدين سبتان أحدب25

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح17فاطمة يحيى علي أحدب26

2019/3/9ممديرية كشر - محافظة حجةطفلجريح10عمر عمار محمد عكيس27
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جريمــة جديــدة ومروعــة بحــق أبنــاء مديريــة كتــاف بمحافظــة صعــدة، أقدمــت فيهــا الطائــرات الحربيــة التابعــة 

للتحالــف الســعودي قرابــة الســاعة العاشــرة صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق )26 مــارس 2019م( علــى اســتهداف 

بوابــة المستشــفى الريفــي بمركــز المديريــة بغــارة جويــة أســفرت عــن مقتــل ثمانيــة مدنييــن مــن المرضــى 

والعامليــن، بينهــم خمســة أطفــال وجــرح ثمانيــة آخريــن وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي تســتهدف فيهــا الطائرات 

الحربيــة التابعــة للتحالــف مستشــفى فقــد اســتهدفت مــن قبــل العديــد مــن المستشــفيات والتــي بلــغ عددهــا حســب 

إحصائيــة المركــز التــي أصدرهــا ألربعــة أعــوام )375( مستشــفى ومركــز صحــي فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة.

2019/3/26م

استهداف بوابة المستشفى الريفي بكتاف  - مديرية كتاف  – محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/3/26ممديرية كتاف - محافظة صعدةطفلقتيل14محمد هادي محمد غراب1

2019/3/26ممديرية كتاف - محافظة صعدةطفلقتيل10صالح عايض صالح قمشة2

2019/3/26ممديرية كتاف - محافظة صعدةطفلقتيل12عاصم عايض صالح قمشة3

2019/3/26ممديرية كتاف - محافظة صعدةطفلقتيل8صالح شاجع قوهس4

2019/3/26ممديرية كتاف - محافظة صعدةطفلقتيل12عمر حسين قايد ثعبان5
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جريمــة جديــدة ارتكبتهــا الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بحــق مســافرين، حيــث اســتهدفت شــاحنة 

خاصــة بتعبئــة الميــاه تابعــة للمواطــن )حســين صالــح عبداللــه المــري( فــي الســاعة الثانيــة مــن يــوم األربعــاء الموافــق ) 

3 ابريــل 2019م( أثنــاء مــا كان معــه بعــض أبنــاء المنطقــة علــى متــن الشــاحنة الممتلــئ خزانهــا بالميــاه، أثنــاء مرورهــم 

بالطريــق العــام بمنطقــة »حربــة« الواقعــة بمنطقــة »الوهبيــة« التابعــة إداريــا لمديريــة الســوادية بمحافظــة البيضــاء 

وقــد أدى هــذا اإلســتهداف إلــى مقتــل أربعــة مواطنيــن بينهــم طفليــن وتدميــر الشــاحنة وقــد تمزقــت أجســادهم إلــى 

أشــاء متناثــرة ومبعثــرة نتيجــة هــذا االســتهداف الوحشــي، وهــذه الجريمــة تأتــي ضمــن سلســلة جرائــم ترتكبهــا وال 

تــزال ترتكبهــا دول التحالــف.

2019/4/3م

استهداف شاحنة المواطن )حسين صالح عبدالله المري(  - مديرية السوادية  – 
محافظة البيضاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/3ممديرية السوادية - محافظة البيضاءطفلقتيل17عصام صالح علي سعد الوهبي1

2019/4/3ممديرية السوادية - محافظة البيضاءطفلقتيل18البدوي علي عبدالله الوهبي2
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جريمــة جديــدة بســاح محــرم القتــه طائــرات التحالــف الحربيــة، اســفر عــن ســقوط العديــد مــن الضحايــا المدنييــن 

صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق )3 ابريــل 2019م( حيــث انفجــرت قنبلــة عنقوديــة فــي أحــد الفصــول بمدرســة الفتــح 

فــي قريــة دودة بمنطقــة الجاهليــة بمديريــة همــدان محافظــة صنعــاء، بعــد أن وجدهــا أحــد األطفــال جســم غريــب 

أثنــاء رعيــه الماشــية بالقــرب مــن قريتهــم فقــام بأخذهــا واالحتفــاظ بهــا ثــم ذهــب بهــا إلــى المدرســة وأثنــاء مــا كان فــي 

الفصــل الدراســي قــام باللعــب بهــا علــى طاولــة غيــر مــدرك أن هــذا الجســم الغريــب هــو أحــد أنــواع القنابــل العنقوديــة 

التــي تــم اســتهداف المنطقــة بــه قبــل فتــرة فانفجــرت بــه هــو وزمائــه فســمع المدرســين واألهالــي اإلنفجــار فهرعــوا 

إلــى مــكان اإلنفجــار ليجــدوا األطفــال مضرجيــن بالدمــاء وعددهــم أثنــا عشــر طفــًا وجروحهــم عميقــة فقامــوا بأخذهــم 

وإســعافهم إلــى المشــفى، حيــث فــارق طفــان منهــم الحيــاة أثنــاء مــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى المشــفى وتــوزع بقيــة 

الجرحــى بحســب جراحهــم وخطورتهــا علــى مستشــفيات الهــال والســعودي األلمانــي ومستشــفى آزال. 

2019/4/3م

واقعة انفجار قنبلة عنقودية في مدرسة الفتح  - مديرية همدان  – محافظة 
صنعــــاء

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلقتيل10مهند مجاهد قناف حسين دودة1

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلقتيل12عبدالله عبدالكريم االكوع2

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح13عبدالرحمن حميد محمد يحيى دودة3
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح13أحمد علي حميد دودة4

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح14محمد سلطان دودة5

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح15أيمن فواز عبدالرحمن دودة6

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح13محمد محمد  دودة7

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح10بسام ياسر عبدالرحمن دودة8

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح13يحيى عبدالجليل علي يحيى دودة9

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح13فهد عبدالجليل محمد يحيى دودة10

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح10محمد حمود نصر دودة11

2019/4/3ممديرية همدان  – محافظة صنعاءطفلجريح12يحيى حمود دودة12



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

492

فــي يــوم األحــد الموافــق 7 أبريــل 2019م، وعنــد الســاعة ال 11:30 تقريبــا شــنت طائــرات التحالــف الســعودي غــارة 
جويــة إســتهدفت بشــكل مباشــر مخــزن )هنجــر( يملكــه أحــد المواطنيــن فــي حــي ســعوان الســكني، مديريــة شــعوب 
بأمانــة العاصمــة صنعــاء، متســببه بتدميــر كلــي للمخــزن، وقتلــت عشــرات المدنييــن األبريــاء جلهــم مــن األطفــال 
ــى جــوار مــن المخــزن المســتهدف، كمــا أحدثــت  الطــاب الذيــن كانــوا يتلقــون تعليمهــم فــي ثــاث مــدارس تقــع إل
ــات الخاصــة  ــاء المجــاورة، وأتلفــت عشــرات الســيارات والمركب أضــرار بالغــة فــي مســاكن المدنييــن فــي الحــي واألحي

بالمواطنيــن فــي تلــك األحيــاء..
وقــد تســببت هــذه الغــارة فــي حــدوث أضــرارًا بالغــة فــي مســاكن المواطنيــن المجــاورة، فتدمــرت عشــرات المنــازل 
وأتلفــت عشــرات الســيارات، وأحدثــت إصابــات بالغــة فــي عــدد مــن المواطنيــن الســاكنين فــي تلــك المنــازل والمحــات 
التجاريــة المجــاورة.  بحســب المعلومــات التــي توصــل إليهــا مركــز عيــن اإلنســانية فقــد بلغــت حصيلــة الغــارة الجويــة 
علــى حــي ســعوان الســكني 14 قتيــًا بينهــم )13( طفــًا و )91( جريحــا بينهــم )48( طفــًا مــن طــاب وطالبــات 

المــدارس.

2019/4/7م

استهداف حي سعوان السكني - مديرية شعوب  – أمانة العاصمة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12اسياء حسين محمد الحداد1

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12ارزاق محمد يحيى عزام2

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل13بثينة احمد الخزان3
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل6بسام جمال عبد الواسع4

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12حماس إبراهيم طاهر حسن5

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل11حنان فتح احمد الوصابي6

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12مارية ماجد جميل الحميسي7

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12ايمان الكدم8

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل14ميراب احمد محمد على الحرازي9

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل17ناصر يحيى جحاف10

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12نبراد احمد على الحرازي11

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل12ايه الرحمن على الجعفري12

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلقتيل10رناء فؤاد الحربي13

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12ابتسام احمد أحسن مريط14

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح11ابرار وليد احمد القطبي15

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح10إبراهيم يحيى جعدان16

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح18احمد العنسي17

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح13أسماء عبده مرشد18

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح17أسماء محسن على حسين19

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح9الحسين صادق محمد المنصوب20

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح17اماني فضل الشرفي21

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح13اماني محمد عايض الجائفي22

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12امل عبد الرحمن محمد المنصور23

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح16امين محمد على الزير24

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح13ايمان بشير على الحاكم25

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح10ايمن فيصل حزام الهجن26

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح15ايمن يحيى جابر27

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح15ايه يحيى طاهر28

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح11بتول يحيى الخزان29

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح5بغداد محمد عبد الرحمن الحبيشي30

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح18ثابت محمد عبد اللطيف الحميدي31

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح16جليله عبد الرزاق االهدل32
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح9حسين صادق محمد المنصور33

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح8حنان محمد عسالن34

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح5حياه فاضل عبد الله على الوصابي35

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12رسام سعد حمد طاهر36

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح16ريم مسعد الجبوبي37

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح14زياد عبد الله خميس38

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح11شهد عبد السالم39

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح16صالح عبد الله على المطري40

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح5عادل عبده محمد41

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح15عبد الله رفعان الحاج42

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح18عبد الله ناجي أبو راس43

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح15عقيل محمد على العقيلي44

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح11عالء سعيد عبد الله الرشيدي45

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح4عماد عبد الله سلمان عزى عبده46

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح15كهالن مطيع مبارك االعوج47

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12محمد عبد الرحمن حميد ثابت الصنوي48

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح18محمد عبد الرحمن حميد ثابت المسوري49

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12محمد عبد الكريم محمد الشرفي50

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12مرام عبد النور الجعفري51

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12مرام مسعد الجبوبي52

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح18مصطفى امين البعداني53

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح13ملحه حسن جار الله شعالن54

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12منال عبد الحكيم الريمي55

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح11منال عبد الوهاب احسن مريط56

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح12نور سعيد عبد الله الرشيدي57

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح16وضحة خالد االنسي58

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح18ياقوت محمد صالح أبو سند59

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح15يوسف الفايق60

2019/4/7ممديرية شعوب - محافظة صنعاءطفلجريح4دعاء احمد محمد يعقوب61



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

495



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

496

ــة مــن  ــة عنقودي ــوم الجمعــة الموافــق 12 ابريــل 2019م انفجــرت قنبل فــي حــدود الســاعة الواحــدة ظهــرًا مــن ي

مخلفــات طيــران التحالــف الســعودي فــي أربعــة أطفــال أثنــاء رعيهــم للماشــية فــي احــد الوديــان فــي منطقــة قــاع الحقــل 

بمديريــة ضــوران آنــس والتــي كان طيــران التحالــف الحربــي التابــع للســعودية وتحالفهــا قــد القاهــا فــي وقــت ســابق، 

أدى ذلــك إلــى مقتــل طفليــن وجــرح اثنيــن آخريــن، الجديــر بالذكــر أن هــذه القنبــال منتشــرة بكثــرة فــي قــاع الحقــل، 

والتــي أصبحــت همــا يــؤرق حيــاة المدنييــن وجعلهــم يفقــدون االمــن فــي مناطقهــم.

2019/4/12م

واقعة انفجار قنبلة عنقودية في أربعة أطفال – مديرية ضوران آنس – محافظة 
ذمار

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/4/12ممديرية ضوران - محافظة ذمارطفلقتيل15توفيق صالح احمد غراب1

2019/4/12ممديرية ضوران - محافظة ذمارطفلقتيل13الغباري علي علي حسين الغباري2

2019/4/12ممديرية ضوران - محافظة ذمارطفلجريح16رداد محمد حمود علي جعير3

2019/4/12ممديرية ضوران - محافظة ذمارطفلجريح15مبروك محمد حمود علي جعير4



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

497



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

498

أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة علــى اســتهداف منــزل المواطــن )علــي صالــح ســفيان( الواقــع فــي قريــة 
ــي  ــر المواطــن )عل ــة، ويعتب ــع بغــارة جوي ــة بمحافظــة الضال ــا لمديريــة قعطب ــة األعشــور التابعــة إداري شــليل بعزل
صالــح ســفيان( أحــد الشــخصيات اإلجتماعيــة فــي  المنطقــة تــم اســتهداف منزلــه قرابــة الســاعة الرابعــة وعشــرين 
ــزل  ــا كان  هــو وأســرته وأســر أوالده بداخــل المن ــاء م ــو 2019م( أثن ــوم الســبت الموافــق )11 ماي ــة  فجــر ي دقيق
وعددهــم خمســة عشــر شــخصا جلهــم أطفــال ونســاء ، مــا اســفر عــن مقتــل رب األســرة الشــيخ ) علــي صالــح ســفيان( 
وزوجــة ابنــه وحفيدتــه الطفلــة والتــي لــم تتجــاوز الثامنــة مــن عمرهــا، باإلضافــة إلــى جــرح اثنــا عشــر آخــرون بينهــم 
ســته أطفــال واربــع نســاء توزعــت جراحهــم بيــن المتوســطة والبالغــة، هــرع بعدهــا إليهــم آهالــي القريــة إلنقاذهــم 
مخاطريــن بحياتهــم، حيــث وإن طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة ظلــت تحلــق فــي ســماء المنطقــة ، وقــام األهالــي 
وقامــوا بإخــراج الضحايــا ونقلهــم إلــى مستشــفى المختــار بالمنطقــة حيــث أجريــت لهــم اإلســعافات األوليــة ومــن ثــم 

تــم تحويلهــم إلــى مستشــفى الثــورة بمحافظــة إب.

2019/5/11م

استهداف منزل الشيخ )علي سفيان( – مديرية قعطبة – محافظة الضالع

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلقتيل8صبرية حاشد علي صالح طه سفيان1

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح12أحمد علي صالح طه سفيان 2

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح6علي حاشد علي صالح طه3
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح5عطان حاشد علي صالح طه4

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح3أميرة حاشد علي صالح طه5

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح6أحمد خالد علي صالح طه6

2019/5/11ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح5علي طه محمد علي7
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فــي 16 مايــو 2019م ومنــذ ســاعات فجــر الخميــس األولــى، شــهدت العاصمــة صنعــاء تحليــق مكثــف لطيــران 
التحالــف االســعودي، أعقبــة ســماع دوي إنفجــارات متعــددة ومتتاليــة فــي مناطــق متفرقــة مــن العاصمــة، إحــدى تلــك 
الغــارات إســتهدفت بشــكل مباشــر حــي الرقــاص الســكني بمديريــة معيــن وســط العاصمــة صنعــاء المكتــظ بالســكان، 
ــغ عــدد  ــث بل ــال والنســاء، حي ــن األطف ــى وجرحــى( جلهــم م ــن )قتل ــن المدنيي ــة م ــي ســقوط )62( ضحي تســببت ف
الضحايــا األطفــال القتلــى أربعــة أطفــال وجــرح )29( طفــًا آخــر. كمــا أحدثــت أضــرارًا بالغــة فــي منــازل المواطنيــن 
وعــدد مــن المــدارس الحكوميــة وروضــة خاصــة باألطفــال، ومعهــد صحــي، وعــدد مــن المحــات التجاريــة، والمطاعــم، 

وأتلفــت عــدد مــن الســيارات والمركبــات الخاصــة التــي يملكهــا ســكان تلــك األحيــاء. 

2019/5/16م

استهداف حي الرقاص السكني  –  مديرية  معين  –  أمانة العاصمة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلقتيل17لؤي عبدالله صبري1

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلقتيل13وسيم أحمد شرف السلمي2

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلقتيل6خالد أحمد شرف السلمي3

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلقتيل15سهام أحمد شرف السلمي4

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح12خالد أحمد الحبيشي5

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح8خلدون عبدالرحمن عبدالرقيب6
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح6أحمد موسى العيبي7

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح10منصور عبدالقوي علي عبده االصبحي8

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح16نسرين عبدالله محمد الفقيه9

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح9عدي تركي أحمد عبده الفقيه10

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح8وجدان موسى العيبي11

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح5ريناد موسى العيبي12

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح12رنيم بدر صالح13

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح8منال أحمد حفظ الله14

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح3جنات فارس الدعيس15

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح4جنا فارس الدعيس16

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح3صباح أحمد أحمد الدعيس17

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح1الينا أوسان شفيق بالعيد18

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح17بدر صالح عبدالجبار19

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح3مؤيد بدر صالح20

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح15خيرية حسين صالح المطري21

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح1ليان خالد البحر22

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح18هناء محمد هادي الجعدبي23

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح10شيماء محمد البحر24

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح9هاجر محمد البحر25

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح5هشام عبدالله الصبري26

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح5صالح الصباحي27

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح18يوسف المسايلي28

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح16سعد أحمد صالح الدعيس29

2019/5/16ممديرية معين - محافظة أمانة العاصمةطفلجريح17عبدالرحمن حميد سواك30
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف الســعودي فــي ظهيــرة يــوم الجمعــة الموافــق )24 مايــو 2019م( 
وبالتحديــد الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف علــى اســتهداف محطــة وقــود تابعــة للمواطــن )أحمــد حســين علــي البحــر( 
فــي منطقــة حبيــل الذريــة بمديريــة ماويــة، والــذي صــادف وجــود مجموعــة مــن العامليــن الذيــن يعملــون فــي قطــف 
شــجرة القــات يســتضلون تحــت ســقف المحطــة جلهــم مــن األطفــال ، مــا أســفر عــن مقتــل قرابــة عشــرة مدنييــن مــن 
العمــال بينهــم )7( أطفــال وجــرح طفليــن آخريــن ودمــرت المحطــة بالكامــل ، قــام آهالــي المنطقــة بأخــذ الجريحيــن 

ونقلهــم إلــى المستشــفى القريــب مــن المنطقــة .

2019/5/24م

استهداف تجمع للعمال تحت سقف محطة لتعبئة الوقود – مديرية ماوية – 
محافظة تعز

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل10أكرم أمين عبدالله صالح1

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل9غازي صالح أحمد الحمزي2

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل8حمزة محمد سعيد صالح3

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل12يوسف عادل مثنى4

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل14محمد عبده العاقل5

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل14إياد محمد مقبل العريقي6

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلقتيل13عمر محمد مقبل العريقي7

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلجريح18يوسف صالح مدهش األميري8

2019/5/24ممديرية ماويه - محافظة تعزطفلجريح7مسعد عبدالرقيب مسعد العريقي9
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استهداف منزل المواطن )محمود علي  عضابي( – مديرية عبس – محافظة حجة

   أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف الســعودي فــي يــوم األربعــاء الموافــق )5 يونيــو 2019م( الموافــق )1 

شــوال 1440هـــ( عيــد الفطــر المبــارك وبالتحديــد قرابــة الســاعة الســابعة صباحــا بعــد أداء صــاة العيــد علــى اســتهداف 

ــون طعــام اإلفطــار فــي حــوش المنــزل بعــد  ــوا يتناول ــاء مــا كان ــي( أثن منــزل أحــد المواطنيــن يدعــى )محمــود علــي عضاب

أدائهــم لصــاة العيــد فــي قريــة الجاحيــف بمنطقــة الجــر بمديريــة عبــس محافظــة حجــة ، مــا أدى إلــى جــرح ســبعة مــن 

األســرة المســتهدفة جميعهــم أطفــال ونســاء، حيــث بلــغ عــدد األطفــال الجرحــى خمســة أطفــال وامرأتــان.

5\6\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

5\6\2019ممديرية عبس – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح6مراد محمود علي محمد عضابي1

5\6\2019ممديرية عبس – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح15زياد محمود علي محمد عضابي2

5\6\2019ممديرية عبس – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح17سلوى يحيى علي عضابي3

5\6\2019ممديرية عبس – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح5خديج عقيل محمود عضابي4

5\6\2019ممديرية عبس – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح2أحالم عقيل محمود عضابي5
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة التاســعة صبــاح يــوم األحــد الموافــق )16 

ــس بمحافظــة حجــة  ــة عب ــزل أحــد المدنييــن مــن أبنــاء منطقــة الجــر بمديري ــو 2019م( علــى اســتهداف من يوني

ويدعــى )أحمــد علــي عضابــي( حيــث اســتهدفت منزلــه وســيارته بغــارة جويــة اســتهدفت ســيارة المواطــن )أحمــد 

علــي عضابــي( والتــي كانــت مركونــة بجانــب منزلــه وكان علــى متنهــا ثاثــة أطفــال منهــم اثنــان مــن أحفــاد مالــك المنــزل 

وهمــا خليــل محمــد وزكريــا محمــد والــذي لــم يتجــاوز أكبرهــم الخامســة مــن عمــره والطفــل الثالــث ابــن بنتــه ويدعــى 

)يوســف عــادل( عمــره خمــس ســنوات فارقــوا الحيــاة جميعــا وقــذف اإلنفجــار أجســادهم الصغيــرة إلــى مســافة عشــرة 

امتــار خــارج الســيارة.

2019/6/16م

استهداف منزل المواطن )أحمد علي عضابي( – مديرية عبس – محافظة حجة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/6/16ممديرية عبس - محافظة حجةطفلقتيل5خليل محمد أحمد عضابي1

2019/6/16ممديرية عبس - محافظة حجةطفلقتيل4زكرياء محمد أحمد عضابي2

2019/6/16ممديرية عبس - محافظة حجةطفلقتيل5يوسف عادل علي زبيدي3
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أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي اإلماراتــي علــى اســتهداف منــزل رجــل األعمــال )عبــد القــوي الكنــدي(  فــي منطقــة 

ورزان التابعــة لمديريــة خديــر بغارتيــن جويتيــن قرابــة الســاعة الرابعــة والنصــف عصــر يــوم الجمعــة الموافــق )28 

ه  يونيــو 2019م( .مــا أســفر عــن مقتــل رجــل األعمــال )عبــد القــوي الكنــدي( وزوجتــه باإلضافــة إلــى خمســة مــن أبنــاء

وأحفــاده بينهــم )4( أطفــال وجــرح أحــد أحفــاده ويدعــى )عبــد القــوي منيــر عبــد القــوي(.

وكان قــد هــرع إليهــم أهالــي المنطقــة بعــد الغــارة األولــى محاوليــن إنقاذهــم، وأثنــاء مــا كانــوا يرفعــون األنقــاض مــن فوق 

الضحايــا إذ بطائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة تعــاود التحليــق فــي ســماء المنطقــة األمــر الــذي جعــل المســعفين مــن 

األهالــي يبتعــدون عــن المــكان قبــل أن تســتهدف المنــزل بغــارة جويــة ثانيــة، حيــث اســتأنف بعدهــا األهالــي محاولــة 

إنقــاذ أســرة المواطــن )عبــد القــوي الكنــدي( ويقومــوا بأخــذ الضحايــا ونقلهــم إلــى أقــرب مركــز طبــي.

2019/6/28م

استهداف منزل المواطن )عبد القوي الكندي( – مديرية خدير – محافظة تعز

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوعنوع العمراالســـــــــمم

2019/6/28ممديرية خدير - محافظة تعزطفلقتيل13حسين عبدالقوي عبده الكندي1

2019/6/28ممديرية خدير - محافظة تعزطفلقتيل10حمزة أحمد عبدالقوي الكندي2

2019/6/28ممديرية خدير - محافظة تعزطفلقتيل6أيمن علي عبدالقوي الكندي3

2019/6/28ممديرية خدير - محافظة تعزطفلقتيل2إسماعيل أحمد عبدالقوي الكندي4

2019/6/28ممديرية خدير - محافظة تعزطفلجريح13عبد القوي منير عبد القوي الكندي5
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استهداف شارع موسى السكني وحي المواصالت – مديرية الميناء – محافظة 
الحديدة

   أقدمــت ميليشــيات التــي جندتهــم دولــة اإلمــارات للمشــاركة فــي الحــرب علــى اليمــن  علــى اســتهداف شــارع موســى 

الســكني وحــي المواصــات الســكني قرابــة الســاعة السادســة والنصــف صبــاح يــوم الســبت الموافــق )27 يوليــو 2019م( 

حيــث اســتهدفت شــارع موســى فــي البدايــة بقذيفــة مدفعيــة ســقطت علــى منــزل المواطــن )يحيــى بجــاش الشــميري( 

أثنــاء مــا كانــوا نائميــن فــي منزلهــم، أدت إلــى جــرح رب األســرة وأربعــة مــن أطفالــه وســقطت القذيفــة الثانيــة بعــد 

قرابــة النصــف الســاعة مــن زمــن ســقوط القذيفــة األولــى علــى حــي المواصــات مــا أدى إلــى مقتــل أحــد المواطنيــن والــذي 

يبلــغ مــن العمــر )19( عامــا ويدعــى )عصــام الوصابــي(. وجــرح قرابــة أربعــة آخريــن، قــام األهالــي بعدهــا بنقــل الضحايا 

إلــى مجمــع الســاحل الغربــي الطبــي لتلقــي العــاج. 

27\7\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

27\7\2019ممديرية الميناء – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح12نسيبة يحيى بجاش الشميري1

27\7\2019ممديرية الميناء – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح6حمزة يحيى بجاش الشميري2

27\7\2019ممديرية الميناء – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح14نورة يحيى بجاش الشميري3

27\7\2019ممديرية الميناء – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح4عمر يحيى بجاش الشميري4
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يعتبــر ســوق آل ثابــت مــن أكثــر األســواق الشــعبية المكتظــة بالمدنييــن مــن العمــال وبالباعــة والمتســوقين، ويقــع 

شــمال مديريــة قطابــر الحدوديــة التابعــة لمحافظــة صعــدة. تــم اســتهداف هــذا الســوق مــن قبــل جماعــات تابعــة 

لــدول التحالــف يــوم اإلثنيــن الموافــق )29 يوليــو 2019م( فــي الســاعة الحاديــة عشــر وخمســة واربعيــن دقيقــة- مــن 

خــال قصــف صاروخــي مكثــف و تحليــق لطيــران دول التحالــف فــوق المنطقــة. حســب إفــادة الشــهود العيــان الذيــن 

كانــوا متواجديــن فــي الســوق أثنــاء القصــف – حيــث وقــع أحــد الصواريــخ علــى إحــدى الســيارات المدنيــة التابعــة ألحــد 

مالكــي المحــال التجاريــة والملقــب ) بمثنــى(  وكان علــى متنهــا أربعــة مــن األطفــال، مــا  أســفر عــن قتلهــم جميعــا 

وتمزيــق أجســادهم إلــى أشــاء، بينمــا وقــع صــاروخ آخــر علــى غرفــة مبنيــة مــن الزنــك تســمى )عزبــة ( وكان يتواجــد 

فيهــا عــدد مــن العمــال يأخــذون قســط مــن الراحــة بعــد انتهائهــم مــن العمــل، والذيــن ســقطوا مــا بيــن قتيــل وجريــح. 

ولــم تتوقــف الصواريــخ عنــد هــذا الحــد واســتمر القصــف وكل مــن فــي الســوق يحــاول انقــاذ نفســة والبحــث عــن مــكان 

آمــن لإلحتمــاء مــن تلــك الصواريــخ .

 وقــد بلــغ عــدد ضحايــا هــذه الجريمــة ســقوط )39( مدنيــا مــا بيــن قتيــل وجريــح ، حيــث بلــغ عــدد ا لقتلــى )15( 

قتيــًا بينهــم )5( أطفــال، بينمــا بلــغ عــدد ا لجرحــى )24( جريحــا بينهــم )13( طفــًا وقــد قــام المســعفون بعمليــة 

نقلهــم إلــى أقــرب مركــز صحــي.

2019/7/29م

استهداف سوق شعبي  في آل ثابت –  مديرية قطابر – محافظة صعدة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلقتيل15محمد الياس يحيى سعدان1

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلقتيل12قيس عبدة مبخوت سعدان2

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلقتيل17علي عايض محمد سعدان3

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلقتيل12نبيل مهدي مبخوت سعدان4

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلقتيل15علي محسن عبده هادي سعدان 5

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح13عماد عبدالله علي البكاري6

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح15هاشم علي محمد ناصر الشامي7

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح15حمزة شوعي ناصر سعدان8

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح16رمزي حسين معوض سعدان9

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح12ماجد عبدالله الواقدي10

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح16حمدي محمد حسن سعدان11

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح16احمد محمد حسن سعدان12

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح12حامد علي معوض سعدان13

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح14علي احمد علي الفحيش14

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح15أحمد محمد قاسم شتيوي15

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح15صابر هادي محمد حليس16

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح13محمد علي مهدي سعدان17

2019/7/29ممديرية قطابر - محافظة صعدةطفلجريح13عبدالله عبده حسن سعدان18
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استهداف منزل المواطن محمد قاسم عوض جماعي – مديرية الحالي – محافظة 
الحديدة

أقدمــت المدفعيــة التابعــة للميليشــيات التابعــة للتحالــف الســعودي اإلماراتــي والرابضــة علــى اطــراف مدينــة الحديــدة 
علــى إســتهداف منــزل أحــد المواطنيــن الواقــع فــي شــارع غــزة بقذيفــة مدفعيــة فــي قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف 

بعــد منتصــف ليــل يــوم الجمعــة بتاريــخ )9 أغســطس 2019م( .
ــة الثمانيــة أشــخاص مــن  ــه قراب المنــزل المســتهدف هــو منــزل المواطــن )محمــد قاســم عــوض جماعــي( كان بداخل

أفــراد أســرته.
أدى هــذا االســتهداف إلــى مقتــل أربعــة مــن أفــراد أســرته بينهــم طفلتيــن وجــرح أربعــة آخريــن بينهــم ثاثــة أطفــال 

قــام أهالــي المنطقــة بإخــراج الضحايــا و نقلهــم إلــى المشــفى. 

9\8\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

9\8\2019ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل7روان محمد قاسم عوض جماعي1

9\8\2019ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل15اشجان احمد العزاني2

9\8\2019ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح1ريتال محمد قاسم عوض جماعي3

9\8\2019ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح17رانية قاسم عوض جماعي4

9\8\2019ممديرية الحالي – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح15سيتا إبراهيم علي خوري5
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استهداف أسرة آل الحياشي – مديرية مستباء – محافظة حجة

ــاء مــن أســرة آل  ــى ارتــكاب جريمــة بحــق المدنييــن األبري ــف الســعودي عل ــرات الحربيــة التابعــة للتحال أقدمــت الطائ

الحياشــي القاطنــة فــي قريــة الصوامــل التابعــة لمديريــة مســتباء بمحافظــة حجــة حيــث قامــت باســتهدافهم صبيحــة 

عيــد األضحــى المبــارك قرابــة الســاعة الســابعة والنصــف، يــوم األحــد الموافــق )11 أغســطس 2019م(.

ــه )أفــراح  ــد الحياشــي(، مــا اســفر عــن مقتــل اثنيــن مــن أطفال ــى منــزل المواطــن )خال حيــث اســتهدفت الغــارة األول

وخالــد(  واثنيــن آخريــن مــن أبنــاء أخيــه ناصــر وهمــا )فاطمــة وعبــده(، باإلضافــة إلــى ابنــة أخيــه االخــر )علــي( وتدعــى 

)ســعدة(، وجــرح مالــك المنــزل المســتهدف )خالــد محمــد الحياشــي(، وبعــد قرابــة عشــر دقائــق وقعــت الغــارة الثانيــة 

والــذي قتــل فيهــا مــع طفلــه مــن أســرة )آل الحياشــي( وماهــي اال خمــس دقائــق حتــى عــاودت الطائــرات القصــف بغــارة 

ــى  بينهــم )5( أطفــال وســتة عشــر جريحــا بينهــم )5( أطفــال  ــة الغــارات الثــاث تســعة قتل ثالثــة لتصبــح حصيل

باإلضافــة إلــى تدميــر وتضــرر أربعــة منــازل وقــد قــام أهالــي القريــة بأخــذ الضحايــا ونقلهــم إلــى مستشــفى عبــس.

11\8\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل2رفيف احمد حسين مطر1

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل17 فاطم ناصر محمد حياش2

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل17افراح خالد محمد خالد حياش3
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تابــــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل15 سعدا علي محمد حياش4

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلقتيلقتيل18  حسن خالد محمد حياش   5

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح1 حسين خالد حسين حياش 6

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح15 صادق ناصر ناصر مقبش7

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح10 بكري خالد حياش8

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح3 خلف خالد محمد حياش9

11\8\2019ممديرية مستباء – محافظة حجةطفلطفلجريحجريح4 سهام خالد محمد ناصر حياش10
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استهداف المدنيين في المناطق الحدودية بقذائف المدفعية – مديرية منبه – 
محافظة صعدة

ــاء مديريــة منبــه  فــي يــوم األربعــاء الموافــق )14 أغســطس 2019م( تــم اســتهداف ســتة أشــخاص مــن أبن

بقذيفــة أطلقتهــا مدفعيــة الجيــش الســعودي أثنــاء مــا كانــوا فــي منطقــة الرقــو، مــا أدى إلــى مقتــل ثاثــة منهــم 

بينهــم طفليــن وجــرح  ثاثــة آخريــن بينهــم طفــل. فــي قرابــة الســاعة الخامســة والنصــف مســاء وأردتهــم بيــن 

قتيــل وجريــح.  

14\8\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

14\8\2019ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل12رياس احمد حسين1

14\8\2019ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل15احمد جبار سلمان2

14\8\2019ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح15ياسر محمد حيران3
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استهداف منزل المواطن/ احمد عبدالله نافر – مديرية التحيتا – محافظة 
الحديدة

أقدمــت الميليشــيات التابعــة للســعودية واإلمــارات وتحالفهــم والمتمركــزة فــي مديريــة التحيتــا قرابــة الســاعة الثالثــة 

فجــر يــوم األربعــاء الموافــق )4 ســبتمبر 2019م( علــى اســتهداف منــزل المواطــن )أحمــد عبداللــه نافــر( بقذيفــة 

هــاون والــذي يقــع فــي قريــة )المدمــن( التابعــة لعزلــة الســويق بمديريــة التحيتــا، حيــث وقعــت القذيفــة علــى ســقف 

المنــزل أثنــاء مــا كان المواطــن )أحمــد نافــر( وأســرته نائميــن بداخلــه مــا اســفر عــن ســقوط ســقف المنــزل وجدرانــه 

عليهــم وأدى إلــى جــرح أربعــة مــن أبنائــه، قــام األهالــي بعدهــا بنقلهــم إلــى مستشــفى زبيــد ومــن ثــم تــم تحوليهــم إلــى 

مستشــفى الســلخانة بمدينــة الحديــدة، والــذي تشــرف عليــه منظمــة أطبــاء بــا حــدود وتعيــش األســرة المســتهدفة 

أحــوااًل عصيبــة وأصبحــوا مــن دون مــأوى يأويهــم بعــد تهــدم منزلهــم نتيجــة هــذا االســتهداف. 

4\9\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

4\9\2019ممديرية التحيتا – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح18رقية احمد عبدالله نافر1

4\9\2019ممديرية التحيتا – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح13ارزاق أحمد عبدالله نافر2

4\9\2019ممديرية التحيتا – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح7تبن أحمد عبدالله نافر3

4\9\2019ممديرية التحيتا – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح12خالد أحمد عبدالله نافر4
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استهداف أسرة المواطن صالح جروان – مديرية حرف سفيان – محافظة عمران

قامــت الطائــرات الحربيــة للتحالــف الســعودي باســتهداف أســرة كاملــة فــي منطقــة الســواد التابعــة لمديريــة حــرف 
ســفيان.

األســرة المســتهدفة هــي أســرة المواطــن )صالــح جــروان( والتــي اســتهدفتها طائــرات التحالــف الحربيــة قرابــة الســاعة 
الحاديــة عشــر وخمســة واربعيــن دقيقــة، بعــد أن هــرب هــو واســرته مــن منزلــه نتيجــة الغــارات الجويــة المتتاليــة علــى 
المنطقــة، واحتمــوا بداخــل مســجد المنطقــة، فتــم اســتهدافهم بغــارة جويــة قتلــوا فيهــا جميعــا وعددهــم ســبعة 
ــم يتجــاوز اكبرهــم  ــذي ل ــه األربعــة وال ــه وأطفال ــه ووالدت ــح مســعود جــروان( وزوجت اشــخاص وهــم المواطــن )صال
ــة  ــاة جميعــا واســتمرت عملي ــوا قــد فارقــوا الحي ــم انتشــالهم مــن تحــت األنقــاض وكان الخامســة مــن عمــره. وقــد ت

اإلنتشــال حتــى طلــوع الفجــر نتيجــة للتحليــق المكثــف لطائــرات التحالــف الحربيــة فــي ســماء المنطقــة. 

22\9\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

22\9\2019ممديرية حرف سفيان – محافظة عمرانطفلطفلقتيلقتيل4كبرى صالح مسعود جروان1

22\9\2019ممديرية حرف سفيان – محافظة عمرانطفلطفلقتيلقتيل4مراد صالح مسعود جروان2

22\9\2019ممديرية حرف سفيان – محافظة عمرانطفلطفلقتيلقتيل3معمر صالح مسعود جروان3

22\9\2019ممديرية حرف سفيان – محافظة عمرانطفلطفلقتيلقتيل2ذكرى صالح مسعود جروان4
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استهداف منزل المواطن علي مهدي خبره – مديرية باقم – محافظة صعدة

ــوا بداخــل  ــا كان ــاء م ــرة( أثن ــي مهــدي خب ــى اســتهداف أســرة المواطــن ) عل ــف الســعودي عل ــرات التحال أقدمــت طائ
المنــزل الــذي يعيشــون فيــه فــي منطقــة القطينــات الواقعــة بمنطقــة العشــة بمديريــة باقــم التابعــة إداريــا لمحافظــة 
صعــدة ، تــم اســتهدافهم بغــارة جويــة فــي قرابــة الســاعة الســابعة صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق )1 نوفمبــر 
2019م( مــا أســفر  عــن مقتــل امــرأة تدعــى )ضيفــة( وطفــل يدعــى )حســين علــي مهــدي( ابــن رب األســرة ويبلــغ 

مــن العمــر )15( عامــا.
وجــرح خمســة آخريــن مــن األســرة  بينهــم طفليــن وتدميــر المنــزل كليــا، كمــا أســفرت الغــارة أيضــا عــن نفــوق قرابــة 

)150( راس مــن األغنــام.
الجديــر بالذكــر أن هــذه األســرة كانــوا قــد نزحــوا قبــل قرابــة أربعــة أعــوام مــن قريتهــم الواقعــة بمنطقــة ســحار الشــام 
هربــا مــن قصــف مقاتــات التحالــف الجويــة التــي دمــرت منطقتهــم، وقدمــوا إلــى منطقــة العشــة للعيــش فيهــا والنجــاة 
بأرواحهــم لكــن مقاتــات التحالــف الجويــة تتبعتهــم وقامــت باســتهدافهم وكأنهــا تريــد أن تقــول لهــم ال يوجــد مــكان 

آمــن يمكــن االختبــاء فيــه. 

1\11\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

1\11\2019ممديرية باقم – محافظة صعدةطفلطفلقتيلقتيل15حسين علي مهدي1

1\11\2019ممديرية باقم – محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح4خالد عامر علي مهدي2

1\11\2019ممديرية باقم – محافظة صعدةطفلطفلجريحجريح2حليمة عامر علي مهدي3
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استهداف منزل المواطن هبة كداف جمال بالقصف المدفعي – مديرية بيت 
الفقيه – محافظة الحديدة

أقدمــت الميليشــيات التــي جندتهــا دول التحالــف الســعودي اإلماراتــي علــى اســتهداف منــزل الموطــن )هبــة كــداف 
جمــال( مــن أبنــاء قريــة الــروس بمنطقــة الجــاح األعلــى التابعــة لمديريــة بيــت الفقيــه، حيــث أقدمــت المدفعيــة التابعــة 
ــة عصــرًا  ــة الســاعة الثالث ــد قراب ــر 2019م( وبالتحدي ــوم الجمعــة الموافــق )29 نوفمب لهــذه المليشــيات عصــر ي
باســتهداف المنــزل بقذيفــة مدفعيــة أثنــاء تواجــد أطفالــه وزوجتــه بداخــل المنــزل، أســفر عــن مقتــل طفلتــه )ســمية 
كــداف جمــال( والتــي لــم تتجــاوز الثانيــة عشــر مــن عمرهــا وجــرح ثاثــة مــن أطفالــه، أكبرهــم لــم يتجــاوز الســابعة مــن 
عمــره باإلضافــة إلــى ابنــة أخيــه وزوجتــه ليصبــح عــدد الجرحــى خمســة اشــخاص أربعــة أطفــال وامــرأة، وتدمــر المنــزل 
تدميــرًا كليــا ونفــوق بعــض المواشــي وتدمــرت دراجــة ناريــة والتــي كان يعمــل رب األســرة عليهــا وتعتبــر مصــدر 
الدخــل لألســرة. كان رب األســرة هبــة كــداف جمــال وقــت االســتهداف خــارج المنــزل بداخــل المســجد والــذي يبعــد عــن 
منزلــه قرابــة مائتيــن متــر، وعنــد ســماعه بالغــارة هــرع مــع بقيــة أهالــي المنطقــة، وقامــوا بإخــراج الضحايــا مــن تحــت 

ركام المنــزل وإســعافهم إلــى مستشــفى بيــت الفقيــه بمركــز المديريــة حالــة معظمهــم صعبــة. 

29\11\2019م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

29\11\2019ممديرية بيت الفقيه – محافظة الحديدةطفلطفلقتيلقتيل11سمية هبة كداف جمال1

29\11\2019ممديرية بيت الفقيه – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح6ربيع هبة كداف جمال2

29\11\2019ممديرية بيت الفقيه – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح4طارق هبة كداف جمال3

29\11\2019ممديرية بيت الفقيه – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح7أسماء هبة كداف جمال4

29\11\2019ممديرية بيت الفقيه – محافظة الحديدةطفلطفلجريحجريح8هنادي هبة كداف جمال5
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ــة التابعــة  ــرات الحربي ــر 2020م أقدمــت الطائ ــق 15 فبراي ــوم الســبت المواف ــة الســاعة الواحــدة مســاء ي فــي قراب
للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف منــازل تابعــة للمدنييــن فــي منطقــة الهيجــة التابعــة لمديريــة المصلــوب بمحافظة 
الجــوف بأربــع غــارات جويــة، اســفرت عــن ســقوط 58 مدنيــا بيــن قتيــل وجريــح ، حيــث بلــغ عــدد القتلــى 35 مدنيــا 
جلهــم مــن األطفــال والنســاء ،حيــث بلــغ عــدد األطفــال القتلــى 27 طفــًا وبلــغ عــدد النســاء القتلــى 6 نســاء. أمــا الجرحــى 

فبلــغ عددهــم 23 جريحــا بنيهــم 18 طفــًا وامــرأة واحــدة.
المدنيــون المســتهدفون جلهــم مــن أســرة آل )جخــرة( وآل )خفــران( وآل )العفــن( حيــث تــم فــي البدايــة اســتهداف 

منــازل المواطنيــن التاليــة أســمائهم:
 - منــزل المواطــن )شــاجع احمــد جخــرة( ومنــزل المواطــن )ناصــر محمــد جخــرة( بغــارة جويــة، هــرع إليهــم 
أهالــي القريــة محاوليــن إنقاذهــم لكــن طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة عــاودت اســتهداف المــكان بغــارة ثانيــة 
ــى ســقوط  ــا أدى إل ــى م ــازل المســتهدفة بالغــارة األول ــن المتاخــم للمن ــي هــادي العف ــزل المواطــن/ عل اســتهدفت من
ــرات الحربيــة  ــازل المســتهدفة ومــن المســعفين، وبعدهــا بلحظــات عــاودت الطائ ــا مــن ســكان المن عشــرات الضحاي
القصــف بالقــرب مــن مــكان الغارتيــن الســابقتين، لكــن الصــاروخ لــم ينفجــر وبعــد ذلــك خرجــت أســرة المواطــن/ محمــد 
ــا مــن أن يتــم  ــة خوف ــاء تحــت األشــجار فــي أحــد المــزارع الماصقــة للقري ــي خفــران مــن منزلهــم وهرعــوا لإلختب عل
اســتهدافهم بداخــل منازلهــم كمــا اســتهدف منــازل جيرانهــم لكــن طائــرات تحالــف الحقــد الســعودي الحقتهــم إلــى 
المزرعــة واســتهدفتهم بغــارة جويــة هــي الرابعــة علــى القريــة وكان عددهــم يقــدر بخمســة عشــر مدنيــا جلهــم مــن 

األطفــال قتــل معظمهــم.

2020/2/15م

استهداف منازل المدنيين بالقصف الجوي – مديرية المصلوب – محافظة الجوف
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل13مناع محمد جخره1

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل18ناصر محمد جخره2

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل7عبدالرزاق صالح محمد جخره3

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل14حميد مبارك علي دشالن4

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل1محمد شاجع احمد جخره5

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل6راعيه محمد خفران6

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل10رسمه ناجي حزام الهاللي7

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل8مبخوت محمد خفران8

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل13منيره صالح محمد جخره9

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل4حسن علي محمد خفران10

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل3مبارك علي محمد خفران11

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل11بتول صالح محمد خفران12

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل6سيدة صالح محمد خفران13

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل8مزنه صالح محمد خفران14

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل4صالح صالح خفران15

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل7أمين علي هادي العفن16

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل5رزنه علي هادي العفن17

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل1امنه علي هادي العفن18

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل9فارس علي هادي الفعن19

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل10شاجع علي هادي العفن20

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل16زهرة علي حسن صليم21

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل5خميسة مطلق هادي22

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل7ورده حسن محمد جخره23

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل11نهضه حسن محمد جخره24

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل8رفعه حسن محمد جخره25

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل7محمد علي محمد خفران26

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلقتيل14اميره محمد صالح خفران27

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح12لطيفة ناصر جخره28

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح12عمار صالخ خفران29

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح8يحيى محمد علي خفران30

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح17احمد حسن المياح31

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح8عبدالملك عبدالله قيران32
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح17عدنان مسعود كزمان33

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح1أمنيه علي العفن34

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح14محمد ناصر االقرع35

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح14بدره ناصر محمد جخره36

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح11نصره ناصر محمد جخره37

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح15جميله علي العفن38

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح9ذكرى ناصر محمد جخره39

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح10نبيله علي العفن40

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح8نبيل علي صادق العفن41

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح7ولعه احمد محمد جخره42

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح5سيناء حسن محمد جخره43

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح7احمد شاجع احمد جخره44

2020/2/15ممديرية المصلوب - محافظة الجوفطفلجريح12ربيع عبدالله حسين قيران45
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أقدمــت الميليشــيات التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف حــي الشــهداء الســكني بمنطقــة 7 يوليــو بقذيفــة 
مدفعيــة ظهــر يــوم األحــد الموافــق 16 فبرايــر  2020م ، ســقطت علــى احــد شــوارع حــي الشــهداء المكتــظ 
بالمدنييــن، مــا أدى إلــى إصابــة ســبعة مواطنيــن بينهــم ســته أطفــال تــم بعدهــا نقلهــم إلــى مستشــفى االمــل مــن قبــل 
المواطنيــن  لتلقــي اإلســعافات األوليــة، وقــد تنوعــت اصابتهــم بيــن خطيــرة ومتوســطة والغريــب ان هــذه اإلنتهــاكات 

اليوميــة مــن قبــل المليشــيات التابعــة للتحالــف الســعودي اإلماراتــي.

2020/2/16م

استهداف حي الشهداء بقذيفة مدفعية – مديرية الحالي – محافظة الحديدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/2/16ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح12دعاء فؤاد محمد علي1

2020/2/16ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح17ياسر محمد عبده2

2020/2/16ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح17ريان حامد حسن جماعي3

2020/2/16ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح10ريان محمد عبده خلوف4

2020/2/16ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح17خالد احمد صغير سليمان علي5

2020/2/16ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح18محمد علي احمد جون6
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ــاء مــن منطقــة غافــرة  ــي الحــد المواطنيــن األبري ــزل مدن ــف الســعودي باســتهداف من ــع للتحال ــي التاب قــام الطيــران الحرب

ــى مــدى خمــس  ــم عل ــى ســجلها الحافــل بالجرائ التابعــة لمديريــة الظاهــر بمحافظــة صعــدة، لتضيــف جريمــة جديــدة إل

ســنوات ماضيــة. المنــزل تــم اســتهدافه بغــارة جويــة يــوم الجمعــة الموافــق )3 ابريــل 2020م( وبالتحديــد قرابــة الســاعة 

ــه األربعــة  ــه أطفال ــي( وكان بداخل ــع المواطــن )أحمــد محمــد عقب ــزل المســتهدف يتب ــل، المن الواحــدة بعــد منتصــف اللي

لحظــة اإلســتهداف مــا أســفر عــن مقتــل ثاثــة منهــم أكبرهــم لــم يتجــاوز الخامســة عشــر مــن عمــره وجــرح طفلتــه. رب 

األســرة )احمــد عقبــي( كان فــي منزلــه اآلخــر لحظــة اإلســتهداف الــذي يبعــد بضعــة امتــار عــن منزلــه المســتهدف وبعــد 

أن ســمع اإلنفجــار الناتــج عــن الغــارة هــرع هــو والعديــد مــن أهالــي المنطقــة إلــى منزلــه المســتهدف فوجــدوا المنــزل وقــد 

 
َ
ســّوى بــاألرض وأشــاء األطفــال القتلــى متناثــرة فــي أرجــاء المــكان، وطفلتــه الجريحــة بجــوار المنــزل وجســمها محتــرق كليــا

ًورأســها ينــزف نتيجــة تعرضــه إلصابــات بالغــة فقامــوا بأخــذ الجريحــة ونقلهــا إلــى المشــفى، بعدهــا قــام األهالــي بتجميــع 

أشــاء الضحايــا األطفــال ودفنهــا. 

2020/4/3م

استهداف منزل المواطن أحمد عقبي – مديرية الظاهر – محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/4/3ممديرية الظاهر - محافظة صعدةطفلقتيل15جساس احمد محمد عقبي1

2020/4/3ممديرية الظاهر - محافظة صعدةطفلقتيل13بشار احمد محمد عقبي2

2020/4/3ممديرية الظاهر - محافظة صعدةطفلقتيل11بسام احمد محمد عقبي3

2020/4/3ممديرية الظاهر - محافظة صعدةطفلجريح10رحاب احمد محمد عقبي4
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فــي قرابــة الســاعة الرابعــة قبــل بــزوغ فجــر يــوم الســبت الموافــق )4 ابريــل 2020م( أقــدم الجيــش الســعودي 

ــن ارض  ــة التابعــة لمحافظــة صعــدة بصاروخي ــات الحدودي ــي المديري ــة ف ــرى المدني ــى اســتهداف الق ــه عل ومرتزقت

أرض، حيــث اســتهدفا هــذان الصاروخــان قريــة »الجميمــة« المدنيــة والتــي تقــع فــي عزلــة بنــي صيــاح التابعــة لمديريــة 

رازح الحدوديــة. أحــد الصاروخــان وقــع علــى منــزل المواطــن )مبــارك حســين أحمــد( مــا أســفر عــن تدميــر منــزل 

المواطــن )مبــارك حســين( علــى رأســه هــو وأســرته. وقــد نتــج عــن هــذا االســتهداف مقتــل رب األســرة )مبــارك( 

وزوجتــه )جمعــة يوســف( وطفلتيــه )دعــاء و هــدى( والتــي لــم تتجــاوز أكبرهــن الســابعة مــن عمرهــا, وقــد حــاول أهالــي 

المنطقــة إنقــاذ األســرة المســتهدفة لكــن دون جــدوى.

2020/4/4م

استهداف منزل المواطن مبارك حسين  – مديرية رازح – محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/4/4ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل7دعاء مبارك حسين احمد1

2020/4/4ممديرية رازح - محافظة صعدةطفلقتيل5هدى مبارك حسين احمد2
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أقدمــت الميليشــيات اإلجراميــة  التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف منــزل ألحــد المدنييــن بقذيفــة مدفعيــة 

فــي منطقــة »شــليل« التابعــة لمديريــة قعطبــة بمحافظــة الضالــع. المنــزل المســتهدف يتبــع المواطــن )عبداللــه 

ــا أســفر  ــل 2020م(، مم ــن الموافــق )20 أبري ــوم اإلثني ــاح ي ــة الســاعة الخامســة والنصــف صب رضــوان ســفيان( قراب

عــن مقتــل الطفــل )ســفيان رضــوان عبداللــه رضــوان( البالــغ مــن العمــر ســبعة أعــوام حفيــد مالــك المنــزل المســتهدف 

باإلضافــة إلــى مقتــل الطفلــة الرضيعــة )صمــود عــواد عبداللــه رضــوان( البالغــة مــن العمــر ســته أشــهر حفيــدة مالــك 

ــى  المنــزل أيضــا ، وجــرح الطفليــن عبدالمجيــد وإنتصــار عبداللــه رضــوان إبنــي مالــك المنــزل المســتهدف باإلضافــة إل

جــرح زوجتــه بجــراح بليغــة, ليقــوم أهالــي المنطقــة ومــن كان متواجــدًا بإخــراج الضحايــا  مباشــرة مــن تحــت أنقــاض 

ــى المستشــفى. المنــزل وإســعافهم إل

2020/4/20م

استهداف منزل المواطن عبدالله سفيان – مديرية قعطبة – محافظة الضالع

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/4/20ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلقتيل7سفيان رضوان عبدالله رضوان سفيان1

2020/4/20ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلقتيل1صمود عواد عبدالله رضوان2

2020/4/20ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح17عبدالمجيد عبدالله رضوان سفيان3

2020/4/20ممديرية قعطبة - محافظة الضالعطفلجريح6انتصار عبداالله رضوان سفيان4
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ــة الجــر –  ــة النواشــرة الواقعــة فــي منطق ــى اســتهداف قري ــف الســعودي عل ــة التابعــة للتحال ــوارج الحربي أقدمــت الب
بمديريــة عبــس التابعــة لمحافظــة حجــة, حيــث تــم اســتهداف القريــة بقرابــة ثمانيــة صواريــخ بحســب شــهود عيــان.

هذا وقد بدأ اإلستهداف للقرية قرابة الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق )7 مايو 2020م(.
المواطــن / ســليمان أحمــد أحمــد الناشــري وأســرته وســكان المنطقــة كانــوا ضحايــا لهــذا االســتهداف الهمجــي والغيــر 
مبــرر. فبعــد ســقوط الصــاروخ األول فــي محيــط القريــة الــذي هــز إنفجــاره المــدوي أرجــاء المنطقــة، واســتيقظ المواطــن 
/ ســليمان أحمــد الناشــري وأســرته مــن نومهــم وهــم فــي حالــة مــن الذعــر والخــوف وكذلــك بقيــة أهالــي القريــة. قــرر  
ســليمان الناشــري الخــروج مــن منزلــه مــع أســرته واإلحتمــاء تحــت أشــجار إحــدى مــزارع المانجــو القريبــة والتابعــة للشــيخ/ 
ــى المزرعــة لتســتهدفهم بأحــد هــذه  ــف الحربيــة الحقتهــم إل ــرزوم، لكــن صواريــخ بارجــات التحال إبراهيــم محمــد ال
الصورايــخ والــذي وقــع بالقــرب منهــم مــا أســفر عــن مقتــل رب األســرة / ســليمان الناشــري وأحــد أطفالــه باإلضافــة إلــى 
مقتــل أحــد المواطنييــن مــن أهالــي القريــة والــذي كان فــي طريقــة إلــى ذات المزرعــة لإلختبــاء تحــت أشــجارها. باإلضافــة 

إلــى إصابــة زوجــة المواطــن / ســليمان الناشــري وثاثــة مــن أطفالــه.

2020/5/7م

استهداف أسرة المواطن سليمان الناشري – مديرية عبس – محافظة حجة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/5/7ممديرية عبس - محافظة حجةطفلقتيل7حمير سليمان أحمد الناشري1
2020/5/7ممديرية عبس - محافظة حجةطفلجريح10مهند سليمان أحمد الناشري2
2020/5/7ممديرية عبس - محافظة حجةطفلجريح1نادية سليمان أحمد الناشري3
2020/5/7ممديرية عبس - محافظة حجةطفلجريح3رقية سليمان أحمد الناشري4
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أقدمــت مقاتــات التحالــف الســعودي الجويــة فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ظهــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 

15 يونيــو 2020م علــى شــن غــارة جويــة اســتهدفت ســيارة مدنيــة نــوع النــد كــروزر موديــل 89  تقــل مدنييــن فــي 

الطريــق العــام بمنطقــة »معتــق الحزمــة« تابعــة للمواطــن )كامــل حســين جابــر الوليــدي( كان علــى متنهــا أحــد عشــر 

مواطنــا بينهــم أربعــة أطفــال كانــوا قادميــن مــن مديريــة رازح التــي ذهبــوا إليهــا لشــراء شــجرة القــات ومتجهيــن لبيعهــا 

فــي أحــد أســواق مديريــة شــداء لكــن طائــرات التحالــف اســتهدفتهم بصــاروخ  وقتلتهــم جميعــا ومزقــت أجســادهم 

إلــى أشــاء. 

2020/6/15م

استهداف سيارة مدنية في الطريق العام – مديرية شداء – محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/6/15ممديرية شداء - محافظة صعدةطفلقتيل14فيصل أحمد علي الجاسري1

2020/6/15ممديرية شداء - محافظة صعدةطفلقتيل13غازي يحيى ثابت الوليدي2

2020/6/15ممديرية شداء - محافظة صعدةطفلقتيل15عبدالله جابر علي البوجاني3

2020/6/15ممديرية شداء - محافظة صعدةطفلقتيل17أحمد عبدالله صالح الجاسري4
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أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والربــع مســاء يــوم األربعــاء الموافــق )1 
يوليــو 2020م( علــى شــن أربــع غــارات جويــة اســتهدفت منطقــة »المقــاش« الســكنية الواقعــة بمديريــة »الصفــراء« 
ــواح طاقــة شمســية وفــي الغــارة  ــى والثانيــة هنجــر لإلســفنج وأل التابعــة لمحافظــة صعــدة ، اســتهدفت الغــارة األول
الثالثــة ســقط الصــاروخ أمــام منــزل المواطــن )أحمــد أحمــد شــعلول( مــا أدى إلــى إفــزاع أهالــي المنطقــة وخاصــة أســرة 
المواطــن )أحمــد شــعلول( الذيــن غــادروا منزلهــم بعــد الغــارة الثالثــة مباشــرة خوفــا أن يتــم اســتهدافهم وهــم داخــل 
منزلهــم، ومــا أن غــادروا المنــزل حتــى عــاودت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي القصــف بغــارة رابعــة أدت 
إلــى مقتــل أم المواطــن )أحمــد شــعلول( وطفلتــه وجــرح خمســة مــن أبنائــه بينهــم أربعــة أطفــال باإلضافــة إلــى جــرح 

زوجــة إبنــه.

2020/7/1م

استهداف منطقة المقاش السكنية – مديرية الصفراء – محافظة صعدة

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/7/1ممديرية الصفراء - محافظة صعدةطفلقتيل9سماء أحمد أحمد ضيف الله شعلول1

2020/7/1ممديرية الصفراء - محافظة صعدةطفلجريح13محمد أحمد أحمد ضيف الله شعلول2

2020/7/1ممديرية الصفراء - محافظة صعدةطفلجريح9مريم أحمد ضيف الله شعلول3

2020/7/1ممديرية الصفراء - محافظة صعدةطفلجريح3مالك حسين عبدالله رسام4

2020/7/1ممديرية الصفراء - محافظة صعدةطفلجريح10نايف أحمد أحمد  ضيف الله شعلول5
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف مســاء يــوم األحــد الموافــق 

12 يوليــو 2020م علــى اســتهداف منــزل المواطــن نايــف مجلــي وأخيــه عاصــف مجلــي والــذي يقــع فــي منطقــة نائيــة 

تدعــى »ريــد العقــل« بمنطقــة »الجشــم« التابعــة إداريــا لمديريــة »وشــحة« بمحافظــة حجــة والبعيــدة جــدًا عــن جبهات 

القتــال والتــي يصعــب الوصــول إليهــا لوعــورة تضاريســها وال يحقــق اســتهدافها أي ميــزة عســكرية للتحالــف ناهيــك عــن 

أن جميــع القتلــى والجرحــى الذيــن كانــوا بداخــل المنــزل المســتهدف نســاء وأطفــال. مالــك المنــزل المســتهدف يدعــى / 

نايــف مجلــي قــد توفــي قبــل أكثــر مــن عاميــن ويعيــش فــي المنــزل زوجتــه وأطفالــه باإلضافــة إلــى زوجــة أخيــه عاصــف 

وأطفالهــا وأمهــم وأخواتهــم وأخيهــم األصغــر.

تــم اســتهدافهم بــدم بارد,وســفكت دمائهــم ظلمــا واختلطــت أشــائهم بــركام منزلهــم، وحلــت شــظايا الصــاروخ الــذي 

أطلقتــه طائــرات التحالــف محــل ســكان المنــزل بعــد أن قتلتهــم وأحالــت أجســادهم إلــى أشــاء متناثــرة تــم تجميعهــا 

فــي أكيــاس.

  )12( فــردًا مابيــن طفــل وامــرأة كانــوا داخــل المنــزل لحظــة اســتهدافه بالغــارة التــي أســفرت عــن مقتــل )9( بينهــم 

)7( أطفــال، وثــاث نســاء، وجــرح )3( آخريــن وهــم طفليــن وإمــرأة.

2020/7/12م

استهداف منزل المواطن نايف مجلي – مديرية وشحة – محافظة حجة
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل5رامي نايف محمد مسعد مجلي1

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل3محمد نايف محمد مسعد مجلي2

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل5سكود عاطف مسعد مجلي3

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل3صمود عاطف محمد مسعد مجلي4

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل18حربية محمد مسعد مجلي5

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل16نسيم محمد مسعد مجلي6

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلقتيل14أمينة محمد مسعد مجلي7

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلجريح15غازي محمد مسعد مجلي8

2020/7/12ممديرية وشحه - محافظة حجةطفلجريح1قناص عاطف محمد مجلي9
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أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف منــزل المواطــن / ناجــي مبخــوت مــرزوق 

مرعــي الواقــع فــي منطقــة المســاعفة التابعــة إداريــا لمديريــة الحــزم، كان الفــرح والبهجــة يغمــر أهالــي المنــزل 

نتيجــة إرتزاقهــم بمولــود جديــد، وكمــا جــرت العــادة قامــوا باالحتفــال بهــذه المناســبة فــي اليــوم الســابع مــن 

الــوالدة كعــادة جميــع اليمنييــن، حضــر األقــارب واألصدقــاء االحتفــال الــذي أقيــم بهــذه المناســبة، ولكــن طيــران 

ــون ويشــعرون بالســعادة فأصــدر توجيهاتــه لطياريــه  ــم يعجبــه رؤيــة المدنييــن يحتفل ــف الســعودي ل التحال

وبالفعــل تحركــت طائــرات تحالــف الشــر واإلجــرام الســعودية فــي صبــاح اليــوم التالــي وقامــت باســتهداف منــزل 

المواطــن / ناجــي مبخــوت مــرزوق مرعــي بغارتيــن جويتيــن قرابــة الســاعة السادســة صبــاح يــوم األربعــاء 

ــزل  ــدء مراســيم العــزاء. كان المن ــن عــن ب ــم حــزن وتعل ــى مأت ــل الفرحــة إل ــو 2020م لتحي ــق 15 يولي المواف

لحظــة االســتهداف مكتــظ بســاكنيه، قرابــة )19( شــخصا جلهــم  مــن النســاء واألطفــال تناثــرت أشــائهم فــي 

فنــاء المنــزل، واختلطــت دمائهــم بــركام منزلهــم، والمولــود الــذي لــم يمــض علــى قدومــه للحيــاة ســوى ســبعة 

أيــام قامــت بقطــف روحــة. أحــد عشــر مدنيــا بينهــم خمســة أطفــال وثــاث نســاء هــي حصيلــة القتلــى مــن أهالــي 

المنــزل المســتهدف, باإلضافــة إلــى ســبعة جرحــى بينهــم ســتة أطفــال وامــرأة.

2020/7/15م

استهداف منزل المواطن/ ناجي مرعي – مديرية الحزم – محافظة الجوف
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلقتيل14حمد سالم محمد الصيدي1

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلقتيل1محمد صالح محمد مبخوت مرعي2

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلقتيل8يحيى عبدالمجيد محمد احمد مسدس3

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلقتيل6بدور عبدالمجيد محمد احمد مسدس4

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلقتيل8رهف صالح محمد مبخوت مرعي5

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلجريح12قبول مبخوت مرزوق مرعي6

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلجريح7مانع عبداللطيف علي مرزوق مرعي7

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلجريح9حمد محمد مبخوت حسن مرعي8

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلجريح6هند صالح محمد مبخوت مرعي9

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلجريح4فرجة صالح محمد مبخوت مرعي10

2020/7/15ممديرية الحزم - محافظة الجوفطفلجريح2الياف ناجي مبخوت مرزوق مرعي11
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أثنــاء مــا كان ســتة مــن األطفــال مــن أبنــاء قريــة الحــزم فــي مديريــة حريــب القراميــش يرعــون اغنامهــم بالقــرب مــن 

قريتهــم قرابــة الســاعة الرابعــة وخمســة عشــر دقيقــة مــن مســاء يــوم الثاثــاء الموافــق )28 يوليــو 2020م(  وجــدوا 

إحــدى أنــواع القنابــل العنقوديــة. فقــام احــد هــؤالء األطفــال بأخذهــا مــن غيــر أن يــدرك بأنهــا قنبلــة، لتنفجــر مباشــرة 

ويســقط هــو وجميــع األطفــال بيــن قتيــل وجريــح. ســمع جميــع أهالــي القريــة اإلنفجــار وكان احــد األطفــال والــذي كان 

جريحــا يجــري فــي حالــة مــن الذعــر والخــوف باتجــاه منزلــه حتــى وصــل بالقــرب منــه يبكــي ويصــرخ مســتغيثا. هــرع 

ــي القريــة إلــى مــكان اإلنفجــار وكان األطفــال ملقــون علــى األرض ومضرجيــن بالدمــاء قــام األهالــي باخــذ األطفــال  أهال

إلــى مركــز طبــي فــي المديريــة وعنــد وصولهــم كان أربعــة منهــم قــد فارقــوا الحيــاة فقامــوا بأخــذ الطفليــن الجريحيــن 

اللذيــن ال يــزاالن علــى قيــد الحيــاة باتجــاه مستشــفى 48 الطبــي.

2020/7/27م

واقعة انفجار قنبلة عنقودية في مجموعة من األطفال – مديرية حريب القراميش 
– محافظة مأرب

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/7/27ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلقتيل8منيب عبدالقوي محمد علي قطيف1

2020/7/27ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلقتيل7رعيدان محمد ناصر رعيدانص2

2020/7/27ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلقتيل5شرف عبدالرقيب حسين ذياب3

2020/7/27ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلقتيل6عدى محمد صالح التيباس4

2020/7/27ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلجريح9رياض محمد ناصر رعيدان5

2020/7/27ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلجريح10شاجع عبدالرقيب حسين ذياب6



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

551



قصـف الطفـولـــة | تقرير يوثق جرائم تحالف العدوان األمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

552

أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي قرابــة الســاعة العاشــرة صبــاح يــوم الخميــس الموافــق )6 أغســطس 
2022م(  علــى اســتهداف ثــاث ســيارات مدنيــة لمســافرين فــي الطريــق العــام بمنطقــة »حــراض« التــي تقــع بين مديريتي 
ــن مــن »آل المعاطــرة«  ــع مواطني ــة خــب والشــعف. الســيارات تتب ــا مديري ــع إداري ــرط رجــوزه( وتتب )خــب والشــعف - وب
والذيــن كانــوا فــي طريقهــم لزيــارة أقاربهــم بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك. اســتهدف الطيــران فــي غارتــه األولــى ســيارة 
ــإذا  ــن ســيارته وابتعــد عنهــا ف ــي مســعود( مباشــرة م ــه فخــرج المواطــن )عل ــم تصب ــي مســعود( ولكنهــا ل المواطــن )عل
بالطيــران يعــاود القصــف بالغــارة الثانيــة والتــي أصابــت ســيارته وأحالتهــا إلــى كومــة مــن الحديــد المحتــرق دون أن تســفر عــن 
وقــوع إصابــات. وبعدهــا بعــدة دقائــق كانــت ســيارة المواطــن )عرفــج محمــد فــروان( مــارة فــي ذات الطريــق وعلــى متنهــا 
قرابــة ثمانيــة مدنييــن جلهــم أطفــال ونســاء. وأثنــاء ذلــك ســمعوا أصــوات تحليــق مكثــف للطيــران الحربــي, فقامــوا بإيقــاف 
الســيارة ونزلــوا منهــا وبعــد أن نزلــوا منهــا مباشــرة اســتهدف طيــران التحالــف الســيارة بصــاروخ أصــاب الســيارة مباشــرة، 
مــا أســفر عــن مقتــل طفلــه لــم تكــن قــد ابتعــدت كفايــة عــن الســيارة وجرحــت طفلــه أخــرى تدعــى )نويــر صالــح ســعيد 
ــة  ــة الجريحــة بأخــذ طفلتــه علــى ظهــره وابتعــد عــن المــكان هــو وبقيــة الناجيــن. وبعــد قراب ــد الطفل المعطــري( قــام وال
األربعيــن دقيقــة كان المواطــن )شــاجع هــادي المعطــري( مــارًا بســيارته فــي ذات المنطقــة ومعــه علــى متنهــا 16 مدنيــا 
بينهــم 12 طفــًا وثــاث نســاء، فقامــت طائــرات التحالــف الســعودي برصــده واســتهداف ســيارته بغــارة جويــة هــي الرابعــة 
فــي اقــل مــن ســاعتين ليســفر ذلــك عــن مقتــل 7 أطفــال ثاثــة منهــم مــن أبنــاء المواطــن )ناجــي محمــد المعطــري( وإثنيــن 
مــن أبنــاء المواطــن )عبداللــه ناجــي المعطــري( وإثنتيــن آخرتيــن مــن أبنــاء المواطــن )شــاجع هــادي المعطــري( باإلضافــة إلــى 
جــرح خمســة أطفــال وثــاث نســاء ورجــل. لتصبــح الحصيلــة النهائيــة للضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طيــران التحالــف  

لســيارات المدنييــن ســقوط 8 قتلــى جميعهــم أطفــال وجــرح 10 آخريــن بينهــم 6 أطفــال وثــاث نســاء ورجــل.

2020/8/6م

استهداف المسافرين في الطريق العام – مديرية خب والشعف – محافظة الجوف
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أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل6صالح عبدالله ناجي المعطري1

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل8صالح عبدالله ناجي المعطري2

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل9عبدالله ناجي محمد المعطري3

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل9ريم ناجي محمد المعطري4

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل6نجالء ناجي محمد المعطري5

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل12فيزة زايد محمد المعطري6

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل9رشاد شاجع هادي المعطري7

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلقتيل8محمد شاجع هادي المعطري8

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلجريح9لوزة شاجع هادي املعطري9

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلجريح6مباركة شاجع هادي املعطري10

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلجريح12تريك يحيى عيل املعطري11

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلجريح8نوير صالح سعيد املعطري12

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلجريح6راشد محمد راشد املعطري13

2020/8/6ممديرية خب والشعف - محافظة الجوفطفلجريح8ثرياء محمد راشد املعطري14
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انفجار قنبلة عنقودية في مجموعة من األطفال – مديرية حريب القراميش – 
محافظة مأرب

تواصــل القنابــل العنقوديــة المحرمــة دوليــا والتــي ألقتهــا مقاتــات التحالــف الجويــة ومــألت بهــا معظــم مناطــق مديريــة 
»حريــب القراميــش« بمحافظــة مــأرب، لتحصــد أرواح األطفــال، ففــي أقــل مــن أحــد عشــر يومــا علــى مــرور جريمــة بشــعة 
بحــق أطفــال فــي قريــة »الحــزم« فــي ذات المديريــة جــراء انفجــار قنبلــة عنقوديــة فيهــم أثنــاء مــا كانــوا يرعــون األغنــام 
راح ضحيتهــا أربعــة أطفــال قتلــى وجريحــان, حصــدت هــذه القنابــل المحرمــة أرواح أطفــال جــدد فــي ذات المديريــة وفــي 
أحــد القــرى القريبــة مــن موقــع الجريمــة الســابقة، حيــث انفجــرت إحــدى قنابــل المــوت هــذه فــي أربعــة مــن األطفــال مــن 
أبنــاء قريــة )بنــي ربيــح( فــي قرابــة الســاعة التاســعة مســاء يــوم الجمعــة الموافــق )7 أغســطس 2020م( أثنــاء مــا كانــوا 
يشــعلون النــار بالقــرب مــن قريتهــم، ونتيجــة للحــرارة المنبعثــة مــن النــار انفجــرت إحــدى هــذه القنابــل والتــي كانــت 
بالقــرب منهــم بــدون إدراك منهــم ليســقط جــراء ذلــك قتيليــن وجريحيــن جميعهــم أطفــال أكبرهــم يبلــغ مــن العمــر 
16 عامــا, لتكشــف هــذه القنابــل عــن مســتقبل أليــم رســمته الســعودية وتحالفهــا ألطفــال اليمــن الذيــن يعانــون األمّريــن 

منــذ اليــوم األول لبــدء تحالــف الشــر واإلجــرام الســعودي اســتهدافه للشــعب اليمنــي.

2020/8/7م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/8/7ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلقتيل13علي محمد صالح ربيح1

2020/8/7ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلقتيل10احمد صالح عبدالله ربيح2

2020/8/7ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلجريح16محمد احمد عبدالله ربيح3

2020/8/7ممديرية حريب القراميش - محافظة مأربطفلجريح10محمد فارس أعوج سبر4
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استهداف أسرة المواطن )عبدالعزيز المصباحي( – مديرية الحوك – محافظة 
الحديدة

قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والربــع مســاء الســبت الموافــق )26 ســبتمبر 2020م( كان المواطــن/ عبدالعزيــز واســرته 
قــد خرجــوا مــن داخــل غــرف المنــزل مجتمعيــن فــي فنــاء المنــزل يتبادلــون الحديــث تحــت ضــوء القمــر جــراء انطفــاء التيــار 
الكهربائــي وارتفــاع درجــة  الحــرارة الشــديدة داخــل الغــرف، وفجــأة ارتطمــت قذيفــة مدفعيــة اطلقتهــا الميليشــيات 
التــي جندتهــا دول التحالــف  الســعودي اإلماراتــي فــي جــدار المنــزل، أثنــاء مــاكان المواطــن )عبدالعزيــز وأســرته( 
يتبادلــون الحديــث. تطايــرت الشــظايا فــي ارجــاء المــكان وانتشــرت فــي فنــاء المنــزل مســفرة عــن إصابــة ثــاث مــن بنــات 
المواطــن )عبدالعزيــز المصباحــي( باإلضافــة إلــى زوجتــه وحفيدتــه وبعــد لحظــات فارقــت الحيــاة إحــدى بناتــه والتــي لــم 

يتجــاوز عمرهــا الخامســة عشــر باإلضافــة إلــى حفيدتــه ذات الثمانيــة أعــوام.

2020/9/26م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/9/26ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلقتيل16مرام عبدالعزيز قاسم المصباحي1

2020/9/26ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلقتيل8داليا وليد علي قائد المصباحي2

2020/9/26ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح17نورة عبدالعزيز قاسم المصباحي3
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انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران التحالف في األطفال والنساء مديرية 
صرواح – محافظة مأرب

قرابــة الســاعة الخامســة مســاء يــوم الخميــس الموافــق )1 أكتوبــر 2020م( كانــت المواطنــة »حســناء علــي عامــر« مــع 
ــاب  ــن فــي وادي حب ــون فــي مزرعتهــم الواقعــة بالقــرب مــن منزلهــم الكائ ــن أخ زوجهــا يعمل ــى اب طفليهــا باإلضافــة إل
التابــع لمديريــة صــرواح بمحافظــة مــأرب، وأثنــاء مــا كانــت األم تعمــل فــي المزرعــة وأطفالهــا يلعبــون مــع ابــن عمهــم 
بالقــرب منهــا، وجــد أحــد األطفــال إحــدى القنابــل العنقوديــة المحرمــة دوليــا مــن مخلفــات الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف 
الســعودي،  فقــام بأخذهــا غيــر مــدرك لخطورتهــا فانفجــرت فيهــم مســفرة عــن مقتــل الطفــل )بــدر محمــد المســمي( 
7 ســنوات وجــرح المواطنــة )حســناء علــي عامــر( وطفليهــا عاصــم عبــد الحميــد المســني 9 ســنوات وذكــرى عبدالحميــد 
المســمي  وصرخــت والدتهــم مســتغيثة وطالبــة النجــدة، وقــد هــرع إليهــم األهالــي الذيــن كانــوا بالقــرب منهــم وقامــوا 

بنقلهــم إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج. 

2020/10/1م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/10/1ممديرية صرواح - محافظة مأربطفلقتيل7بدر محمد يحيى المسمي1

2020/10/1ممديرية صرواح - محافظة مأربطفلجريح9عاصم عبدالحميد يحيى المسمي2

2020/10/1ممديرية صرواح - محافظة مأربطفلجريح12ذكرى عبدالحميد يحيى المسمي3
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استهداف منزل المواطن/ ياسر الشرفي – مديرية الحالي – محافظة الحديدة

أقدمــت الميليشــيات التابعــة لــدول التحالــف بقيــادة المملكــة الســعودية ودولــة اإلمــارات المتمركــزة فــي أطــراف مدينــة 

الحديــدة علــى شــن قصــف مدفعــي مســتهدفة األحيــاء الســكنية بالمدينــة فــي الســاعات األولــى مــن صبــاح يــوم األحــد 

الموافــق )4 أكتوبــر 2020م(. إحــدى هــذه القذائــف وقعــت علــى المنــزل الــذي تعيــش فيــه أســرة المواطــن/ ياســر 

الشــرفي، والــذي يقــع فــي حــي 7 يوليــو بمديريــة الحالــي. حيــث كان المواطــن/ ياســر الشــرفي حينهــا نائمــا مــع زوجتــه 

وأطفالــه األربعــة باإلضافــة إلــى أخ زوجتــه )أحمــد خالــد( بداخــل المنــزل. لــم يشــعر المواطــن/ ياســر وأســرته بأنفســهم 

اال وهــم تحــت أنقــاض المنــزل الــذي يعيشــون فيــه مثخنــون بجراحهــم، هــرع الجيــران مــن أهالــي الحــي إليهــم وقامــوا 

بإخراجهــم مــن تحــت األنقــاض، وقامــوا بنقلهــم إلــى أحــد المستشــفيات مباشــرة لتلقــي العــاج، أمــا المنــزل فقــد تعــرض 

ألضــرار كبيــرة ولــم يعــد يصلــح للعيــش فيــه ، لتصبــح أســرة المواطــن الشــرفي مشــردة بــا مــأوى. 

2020/10/4م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/10/4ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح9تامر ياسر احمد الشرفي1

2020/10/4ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح6انهار ياسر احمد الشرفي2

2020/10/4ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح13عمار ياسر احمد الشرفي3

2020/10/4ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح5أمير ياسر احمد الشرفي4

2020/10/4ممديرية الحالي - محافظة الحديدةطفلجريح17أحمد خالد علي منصور5
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استهداف حي الربصة السكني  – مديرية الحوك – محافظة الحديدة

أقدمــت العناصــر اإلجراميــة التــي جندتهــا دول التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي قرابــة الســاعة العاشــرة 
والنصــف صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق )6 أكتوبــر 2020م( باســتهداف حــي الربصــة الســكني فــي مدينــة الحديــدة 
والتابــع إداريــا لمديريــة الحــوك بالقصــف المدفعــي. لتســقط إحــدى هــذه القذائــف علــى تجمــع لمجموعــة مــن أبنــاء الحــي 
ــذي أســفر فــي  والذيــن كان جلهــم مــن األطفــال وعددهــم ثمانيــة  لتصيبهــم شــظايا هــذه القذيفــة جميعــا، األمــر ال

البدايــة عــن مقتــل أحــد األطفــال مــن أبنــاء الحــي وجــرح ســبعة آخريــن.
ــي  ــاء مــا كان فــي المستشــفى متأثــرا بجراحــه، ليصبــح إجمال ــي أثن ليفــارق الحيــاة أحــد الجرحــى األطفــال فــي اليــوم التال

ــا هــذا االســتهداف قتيليــن مــن األطفــال وســته جرحــى بينهــم أربعــة أطفــال. ضحاي

2020/10/6م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2020/10/6ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلقتيل16اسماعيل علي احمد اليتيم1

2020/10/6ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلقتيل17وسيم فيصل عبدالله2

2020/10/6ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح15احمد عادل علي3

2020/10/6ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح15رياض محمد زيلعي4

2020/10/6ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح11شهاب الدين عبدالرحمن كديش5

2020/10/6ممديرية الحوك - محافظة الحديدةطفلجريح10ابراهيم محمد ابراهيم6
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استهداف قاعة المنصور لألفراح والمناسبات بقذيفة مدفعية  – مديرية الحوك – 
محافظة الحديدة

فــي قرابــة الســاعة التاســعة والنصــف ليــل يــوم الجمعــة الموافــق )1 ينايــر 2021م( أقدمــت الميليشــيات المســلحة 
ــة بعــدد مــن  ــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات باســتهداف المدين ــف ال ــة الحديــدة والتابعــة للتحال المحاصــرة لمدين
ــة قاعــة خاصــة باألفــراح والمناســبات والتــي تقــع فــي  ــف ســقطت أمــام بواب ــف المدفعيــة. إحــدى هــذه القذائ القذائ
مديريــة الحــوك بمدينــة الحديــدة أثنــاء مــا كان يقــام حفــل زفــاف للنســاء بداخــل القاعــة وكانــت بوابــة القاعــة مزدحمــة 

بالخارجيــن منهــا وكذلــك باألهالــي المنتظريــن ألهاليهــم مــن النســاء الاتــي بداخــل القاعــة.
وقــد أدى هــذا االســتهداف إلــى مقتــل أربعــة مدنييــن بينهــم طفليــن وجــرح ســته آخريــن بينهــم طفليــن، باإلضافــة 
إلــى إحــداث أضــرار ماديــة فــي القاعــة وفــي ســيارات المواطنييــن. كمــا أدى االســتهداف أيضــا إلــى نشــر الذعــر والهلــع 

بين  أوساط   المدنيين. 

2021/1/1م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/1/1ممديرية الحوك – محافظة الحديدةطفلقتيل13عبدالرحمن حميد محمد المطري 1

2021/1/1ممديرية الحوك – محافظة الحديدةطفلقتيل15 سالم عبدالحكيم احمدسالم الحطامي 2

2021/1/1ممديرية الحوك – محافظة الحديدةطفلجريح12 صالح يحي عبدة غالب الحديدي3

2021/1/1ممديرية الحوك – محافظة الحديدةطفلجريح11نايف أحمد علي القطعي4
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استهداف تجمع لألطفال في حي الجملة السكني بقذائف المدفعية  – مديرية 
صالة – محافظة تعز

أقدمــت الميليشــيات التابعــة للســعودية وتحالفهــا فــي محافظــة تعــز قرابــة الســاعة الخامســة والنصــف مســاء الخميــس 
الموافــق )4 مــارس 2021م( علــى اســتهداف تجمــع لألطفــال فــي حــي الجملــة الســكني بقذيفــة مدفعيــة ، أثنــاء مــا 
كان األطفــال يلعبــون كــرة القــدم. وقــد أدى ذلــك إلــى مقتــل ثاثــة أطفــال وجــرح ثاثــة عشــر آخريــن بينهــم )12( 
طفــًا، قــام أهالــي المنطقــة والمتواجديــن هنــاك بعمليــة إســعاف وإنقــاذ الضحايــا ونقلهــم إلــى المستشــفيات القريبــة 

مــن المنطقــة. وقــد نتــج عــن هــذا اإلســتهداف أيضــا نشــر الذعــر والهلــع بيــن أوســاط األهالــي فــي المنطقــة.

2021/3/4م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلقتيل10محمد عبده محمد1

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلقتيل14ياسين عبده فارع2

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلقتيل16عبدالرحمن نشوان الرومه3

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح16يوسف صالح محمد سليمان4

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح12يونس سيف ناجي قايد5
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تابــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح11جالل عاصم محمد أحمد6

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح12نبيلة توفيق القباطي7

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح13معاذ عبدالله محمد قاسم8

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح13مصطفى مقبل منصر باعزب9

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح14عبدالله عبدالله سعيد ناجي10

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح13حمدي أحمد عبده العديني11

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح15عيسى مسعود محمد حزام12

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح17ضياء عبده محمد13

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح16حمة مجيب محمد14

2021/3/4ممديرية صالة – محافظة تعزطفلجريح11محمد عبدالعزيز الوجيه15
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استهداف المدنيين في منطقة الخلف  – مديرية منبه – محافظة صعدة

أقدمــت المدفعيــة التابعــة للجيــش الســعودي قرابــة الســاعة الثامنــة مســاء يــوم الثاثــاء الموافــق 13 أبريــل 2021م 
علــى اطــاق عــدة قذائــف مدفعيــة باتجــاه منطقــة الخلــف - مديريــة منبــه وقعــت إحــدى هــذه القذائــف علــى مجموعــة 
مــن األطفــال والنســاء الــذي كانــوا جالســين جــوار منزلهــم يتبادلــون أطــراف الحديــث، لتصيبهــم جميعــا شــظايا هــذه 
القذيفــة مســفرة عــن مقتــل طفليــن وجــرج طفليــن آخريــن وامرأتيــن، قــام أقربائهــم والمتواجديــن فــي المنطقــة 

بعدهــا مباشــرة بأخذهــم ونقلهــم إلــى المشــفى لتلقــي العــاج.

2021/4/13م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/4/13ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلقتيل11عمر بندر أبو علي علي حزام1

2021/4/13ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلقتيل10بشير خالد محمد علي عبدالله2

2021/4/13ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلجريح11يعقوب خالد محمد علي عبدالله3

2021/4/13ممديرية منبه – محافظة صعدةطفلجريح1هيام خالد محمد علي عبدالله4
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واقعة انفجار قنبلة عنقودية في أسرة المواطن/ عبده محمد عرار  – مديرية 
المراوعة – محافظة الحديدة

إنفجــرت إحــدى القنابــل العنقوديــة بيــن أوســاط أســرة المواطــن/ عبــده محمــد عــرار حيــث وجــد طفلــه الكبيــر والــذي 

يدعــى/ وائــل عبــده عــرار إحــدى هــذه المخلفــات أثنــاء مــا كان يتســوق مــع أبيــه فــي ســوق المرواعــة وقــام بإخفائهــا 

فــي جيــب بنطالــه كــي ال يراهــا أبــاه وفــي اليــوم التالــي األربعــاء الموافــق )28 أبريــل 2020م( وبالتحديــد قرابة الســاعة 

العاشــرة والنصــف صباحــا، وأثنــاء مــا كان يلعــب بهــا هــو وإخوتــه الصغــار إنفجــرت فيهــم لتســفر عــن مقتــل الطفــل/ 

وائــل عبــده عــرار وإخوتــه إبراهيــم ونــور عبــده محمــد عــرار والــذي ال يتجــاوز أكبرهــم الثامنــة مــن عمــره.

باالضافــة إلــى جــرح بقيــة أخواتــه األصغــر منــه وهــن منــي وصبــاح وفتــون عبــده عــرار، والــذي ال يتجــاوز عمــر أكبرهــن 

الرابعــة مــن عمرهــا ، كمــا جرحــت والدتهــم والتــي تدعــى/ جميلــة ناصــر حنشــل بجــراح بليغــة، ليقــوم أهالــي المنطقــة 

بعــد أن ســمعوا صــوت اإلنفجــار وأصــوات صرخــات األطفــال بأخذهــم واإلنتقــال بهــم إلــى مستشــفى كمــران بالمراوعــة، 

حيــث تــم إجــراء اإلســعافات األوليــة للجرحــى ونقلهــم إلــى مستشــفى )باجــل(.

2021/4/28م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/4/28ممديرية المراوعة – محافظة الحديدةطفلقتيل8وائل عبده محمد عرار 1

2021/4/28ممديرية المراوعة – محافظة الحديدةطفلقتيل4 ابراهيم عبده محمد عرار2
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تابـــع: أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/4/28ممديرية المراوعة – محافظة الحديدةطفلقتيل6نور عبده محمد عرار3

2021/4/28ممديرية المراوعة – محافظة الحديدةطفلجريح3منى عبده محمد عرار4

2021/4/28ممديرية المراوعة – محافظة الحديدةطفلجريح2صباح عبده محمد عرار5

2021/4/28ممديرية المراوعة – محافظة الحديدةطفلجريح4فتون عبده محمد عرار6
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واقعة جريمة استهداف مدنيين بالقصف الجوي  – مديرية مقبنة – محافظة تعز

قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صبــاح يــوم الجمعــة 

الموافــق )3 ديســمبر 2021م( بشــن غــارة جويــة علــى قريــة البراشــة الواقعــة فــي منطقــة )الحكيمــة( بمديريــة 

مقبنــة محافظــة تعــز مســتهدفة فيهــا مجموعــة مــن المدنييــن بينهــم أطفــال مــن أهالــي المنطقــة وقــد اســفر هــذا 

االســتهداف الهمجــي والوحشــي للمدنييــن عــن مقتــل عــدد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال وجــرح آخريــن تمكــن مركــز 

عيــن إإلنســانية مــن الحصــول علــى اســماء ســبعة مــن القتلــى بينهــم طفليــن وآخــر جريــح. 

2021/12/3م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/12/3ممديرية مقبنة – محافظة تعزطفلقتيل12وليد محمد غالب سالم ناجي 1

2021/12/3ممديرية مقبنة – محافظة تعزطفلقتيل12 عمار يوسف سالم يوسف 2

2021/12/3ممديرية مقبنة – محافظة تعزطفلجريح12علي قايد مرشد حميد3
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استهداف مبان تابعة للمؤسسة العامة لإلتصاالت  – مدينة المحويت – محافظة 
المحويت

أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي علــى اســتهداف مبــان تابعــة للمؤسســة العامــة لإلتصــاالت بثــاث غــارات 
جويــة فــي منطقــة )عجامــة( بعزلــة شــرقي المحويــت الواقعــة بضواحــي المدينــة. حصــل هــذا االســتهداف قرابــة الســاعة 
التاســعة والنصــف مســاء يــوم الجمعــة الموافــق )24 ديســمبر 2021م( حيــث ســقطت الثاثــة الصواريــخ فــي آن واحــد وفــي 
نفــس اللحضــة. تــم فيهــا اســتهداف الهنجــر المســتخدم كمخــزن تابــع للمؤسســة العامــة لاتصــاالت والــذي يحتــوي علــى أجهــزة 
ومعــدات كهربائيــة خاصــة باإلتصــاالت بصــاروخ، واســتهدف الصــاروخ اآلخــر المبنــى المخصــص لســكن الحــراس والــذي تعيــش 
ــذي أســفر  ــن مــن الحــراس وهــي أســرة المواطــن )هاشــم الحــوري( وأســرة المواطــن )أحمــد الجعــدي(، وال ــه أســرتي إثني في
عــن مقتــل زوجــة المواطــن )هاشــم الحــوري( وطفلــه الرضيــع، وجــرح البقيــة والــذي يقــدر عددهــم بســبعة أشــخاص بينهــم 
طفليــن. أمــا الصــاروخ الثالــث فقــد اســتهدف ســكن العمــال، مــا أدى إلــى مقتــل أحــد العمــال ويدعــى )أحمــد ســيف الحميــري(، 
وجــرح آخــر. وقــام أهالــي المنطقــة بعدهــا بنقلهــم علــى متــن ســياراتهم وســيارات اإلســعاف إلــى المستشــفى الجمهــوري، أمــا 

المبانــي والهنجــر التابــع للمؤسســة فقــد تدمــر كليــا بــكل مــا تحويــة مــن أجهــزة وأثــاث.

2021/12/24م

أسماء الضحايا من األطفال الذين سقطوا جراء القصف:

العمراالســـــــــمم
نوع 

االنتهاك
تاريخ الواقعةمكان الواقعةالنوع

2021/12/24ممدينة المحويت – محافظة المحويتطفلقتيل2أحمد هاشم أحمد الحوري1

2021/12/24ممدينة المحويت – محافظة المحويتطفلجريح3خليل أحمد محمد الجعدي2

2021/12/24ممدينة المحويت – محافظة المحويتطفلجريح2شفاء أحمد محمد الجعدي3
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