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 فاصيل الواقعة:ت

م انفجرت قنبلة عنقودية من 2019مارس  7من صباح يوم الخميس الموافق  9:30الـ عند الساعة 
مديرية  –مخلفات غارة جوية نفذها طيران التحالف السعودي على مراعي أغنام بمنطقة المجاملة 

( مـدنيين 5( مـدنيين أدـدهط طفـل حجـرح )2محافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل ) -بيت الفقيه
عاماً، ناصر أدمـد جـابر يبلـ   45القتلى هط: عبداهلل ابراهيط صغير معرحف آخرين بينهط طفل، ح

 20سـنوات، عبـدا اسـماعيل درحيـ   3هط: عبداهلل أدمـد جـابر أما الجردى فسنوات،  7من العمر 
 19عامـاً، دسـام يحيـى ابـراهيط جتـيط  35عاماً، سالط يحيى كويـد  18عاماً، خالد عبداهلل حهيب 

 صف بالقنابل العنقودية أضراراً جسيمة بمراعي األغنام.عاماً، كما ألحق الق
ازال خطر انتشار قنابل عنقودية بين مراعي األغنـام مبحسب شهادات عدد من سكان المنطقة بأنه 

الوديدة التي يذهب إليها سكان المنطقة لرعي أغنامهط تهدد ديـاتهط حأصـبحوا يعيشـون فـي 
حاألجسـام الغريبـة التـي أسـقطها طيـران التحـالف  قلق مستمر من خطر هـذا القنابـل العنقوديـة

 بغارات جوية نفذها على منطقتهط.السعودي 

 شهود عيان مصابين إفادات

عاماً، أحد الجرحى الذين أصيبوا بانفجار القنبلة  20وهيب، يبلغ من العمر  خالد عبداهلل
 :العنقودية، قابلناه بمشفى بيت الفقيه الريفي وتحدث إلينا قائالً

ذهبت في صباح يوم الخميس بأغنامنا إلى مكان الرعي الذي يـذهب إليـه سـكان المنطقـة لرعـي 
عبـداهلل  صـباداً شـاهد 9:30حعند الساعة الــرعاة د من القطعان أغنامهط فيه حالتقيت هناك بعد

ابراهيط معرحف جسط غريب عبارة عن كتلة دديدة سوداء تشبه في دجمها كوب الماء ذهب إليها 
 تانفجـاراً مرعبـاً حنـا ر تبيدا حأدـد  ابمجرد أن لمسه تحنحن معه حعندما مد يدا ألخذها انفجر

لط أفقد حعيي نظرت لرفاقي شـاهدتهط جميعـاً الشظايا نحونا أصبت بشظيتين في ساقي حبطني 
حتبين لنا أنها قنبلـة عنقوديـة مـن  الشظاياأصيبوا بإصابات مختلفة أما عبداهلل معرحف قد مزقته 

صـارح  ملـيء مخلفات غارة جوية قام بهـا طيـران التحـالف السـعودي ليلـة الباردـة أسـق  فيهـا 
ديث كنا نسمع حنشاهد انفجاراتها كالمفرقعات  ،ر منها انفجرتي، كثبالذخائر حالقنابل العنقودية

ازالت في مراعي األغنام، تط إسعافنا إلـى المشـفى، أسـفرت عـن محالبقية  عندما تقع على األرض،
حجميع الضحايا رعـاة أغنـام مـن سـكان منطقـة  أددهط ( آخرين أنا4مقتل عبداهلل معرحف حجرح )

 المجاملة.
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اماً، شاهد عيان من سكان المنطقة قابلناه وتحدث إلينا ع 50علي شريم معطري، يبلغ من العمر 
 :قائالً

ألقى طيران التحالف السعودي قنبلة عنقودية ليلة األربعاء نا رت عشرات الذخائر العنقودية 
صغيرة الحجط كنا نسمع أصوات انفجاراتها في مراعي األغنام التـي نسـميها الهيجـة حهـو 

ة فـي الصـباح البـاكر مـن يـوم طقـغنام سـكان المنالمكان الوديد المخصص لرعي قطعان أ
الخميس سمعنا صوت انفجار قنبلة عنقودية جوار منزل أدمد جابر ذهبنا إلـى هنـاك حجـدنا 
أدد أبنائه طفل في سن السابعة مزقت القنبلة جسدا البريء، حأخبرنا حالدا بأنه خـر  يلعـب 

لقنبلة الودشية، لط يكونوا يعرفوا تلك امعه ححجدحا  جوار المنزل مع أخيه اآلخر الذي أصيب
أنها تتربص ببراءتهط حكـانوا يعتقـدحن أنهـا لعبـة يتسـلون بهـا، عنـدما حجـدحها انفجـرت 

سنوات تـط إسـعافه إلـى  3البال  من العمر  الطفل فيهط حاغتالت براءة أددهط حجرح شقيقه
من صباح يوم الخميس أيضاً فوجئنـا بسـماا انفجـار آخـر فـي  9:30المشفى، حفي الساعة الـ

رعــاة مــن ســكان  أشــخا  (5مراعــي قطعــان األغنــام ذهبنــا لمشــاهدة مــا دصــل فوجــدنا )
هط انفجرت فيـه المنطقة بين قتيل حجريح جراء انفجار قنبلة عنقودية أخرى عثر عليها أدد

زمالئه األربعة كانت جرادهط مختلفة قمنـا بإسـعافهط إلـى المشـفى،  تفاردته قتيالً حجرد
بعد حقوا هذا الجريمة حالمأساة التي خلفتها أصبحنا دقيقة نعي  في قلق مستمر فـنحن 

ناس ريفيين فقراء نعي  على الزراعة حرعي األغنام فهما مصدر الدخل الوديد إلعالة أسرنا أ
كما أنه ليس لدينا حعي بخطـورة هـذا القنابـل العنقوديـة حاألجسـام الغريبـة الفتاكـة التـي 

زالت العديد منها منتشـرة بـين مراعـي األغنـام فمايسقطها علينا طيران التحالف السعودي 
حالمزارا المحيطة، نناشد إنقاذنا حإنقاذ أطفالنـا مـن شـبح القنابـل المميتـة حتـأمين منطقتنـا 

 ها.حمحيطها من
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 2 1  1 القتلى

 5 4  1 الجرحى

 
                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

مع اعتماد المجتمع الدحلي التفاقية منع استخدام الذخائر العنقودية في مؤتمر دبلن بإيرلنـدا عـام 
م أرسى القانون الدحلي اإلنساني إطاراً شـامالً 2010أغسطس/ آب م حدخولها ديز النفاذ في 2008

لمنع ما يتعرض له المدنيين من معاناة جراء األسلحة التي ال يمكنها أن تتوقف عن القتل حلوضع 
 .نهاية لهذا المعاناة حمن هذا األسلحة حالذخائر العنقودية حاألسلحة التقليدية

يـة: هـي ذخيـرة تقليديـة تنثـر ذخـائر صـغيرة متفجـرة أح حقد عرفت االتفاقيـة الـذخيرة العنقود
كيلـوا  20كل منها حزنه أقل مـن "تطلقها حهي قنابل صغيرة أح متفجرات صغيرة حغير موجهة 

مصممة لالنفجار قبل االصطدام أح عندا أح بعدا، حبحسب االتفاقية فـإن خطرهـا ال يقتصـر  "جرام
المزارا حاألنشطة الزراعية حاالنتاجية للمجتمعات  على القتل حاإلصابة فق  بل يتعدى خطرها على

حاألسر المدنيـة حغيرهـا مـن العواقـب الوخيمـة حالمعانـاة التـي تلحقهـا هـذا القنابـل العنقوديـة 
باإلنسانية حبالتالي فإن اتفاقية القنابـل العنقوديـة تحظـر دظـراً شـامالً اسـتخدامها أح إنتاجهـا أح 

ل تقديط أي مساعدة لدحل أخرى أح دكومات بأي نشـا  تحظـرا تخزينها أح نقلها حتحظر على الدح
م 1997أدكام هذا االتفاقية، حتشكل هذا االتفاقية باإلضافة إلـى اتفاقيـة دظـر األلغـام البريـة 

م قواعد قانونية دحلية مـن قواعـد 2003حالبرحتوكول المتعلق بالمخلفات المتفجرة للحرب المبرم 
انتهاكها جرائط دحلية كجرائط الحرب حالجرائط ضد اإلنسانية التـي القانون الدحلي اإلنساني يشكل 

 .تخضع للتحقيق حالمحاكمة الدحلية حفقاً التفاقية النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدحلية

المركز القانوني للحقوق حالتنمية حبحسب ما قمنا به مـن تو يـق للعديـد مـن الوقـائع التـي سـق  
أعـوام مـن عـدحان  3طفال بـين قتلـى حمصـابين علـى مـدار أكثـر مـن فيها المدنيين حتحديد األ
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السعودية حتحالفها على اليمن كان نتيجة قصفها على السكان حالتجمعـات المدنيـة بأطنـان مـن 
القنابل حالذخائر العنقودية لط تنجوا منهـا دتـى عاصـمة الـيمن صـنعاء الحضـارة حالتـاري  حالتـي 

قطت السـعودية عبـر طائراتهـا الودشـية علـى العديـد مـن مليون مدني فقـد أسـ 5يقطنها نحو 
م خلفت قتل حإصـابات حمسسـي كابـدها سـكانها 2016يناير  6أدياءها قنابل عنقودية في تاري  

األبرياء تفوق حصفها حقد أصدرنا تقريرنا الحقوقي دول هذا الواقعة، حهناك العديد من الوقـائع 
بحق المدنيين بقنابله العنقوديـة حمنهـا هـذا الواقعـة  اإلجرامية التي ارتكبها التحالف السعودي

التي يغطيها هذا التقرير حالمركز بصدد إعداد تقرير شـامل عـن ضـحايا القنابـل العنقوديـة التـي 
 ألقتها السعودية حتحالفها خالل عدحانها على اليمن حالزالت دتى تاري  كتابة هذا التقرير.

 

 توصيات المركز:

  المركز القانوني للحقوق حالتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدني حالمنظمات الدحلية
حخصوصاً منظمات األمط المتحدة إلى تحمل مسئولياتها األخالقية حاإلنسانية تجاا ما 

 يرتكبه طيران التحالف السعودي من جرائط بحق البشرية ح اإلنسانية جمعا.
 األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتها حسرعة  كما يدعو األمط المتحدة حمجلس

العمل على حقف الحرب ححقف نزيف الدم اليمني حالحد من ارتكاب الجرائط بحق أطفال 
 حنساء اليمن.

  حيدعو إلى سرعة إرسال لجان تحقيق دحلية للتحقيق في هذا الجريمة حغيرها حتقديط
 مرتكبيها للقضاء الدحلي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوا  العمر النوا االســـــــــط م
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاري  الواقعة الواقعة

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه قتيل 45 ذكر عبداهلل ابراهيط صغير معرحف 1 

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه قتيل 7 طفل ناصر أدمد جابر 2

 

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوا  العمر النوا االســـــــــط م
 االنتهاك

المنطقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاري  الواقعة الواقعة

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه جريح 3 طفل أدمد جابر عبداهلل 1 

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه جريح 20 ذكر عبدا اسماعيل درحي  2

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه جريح 18 ذكر خالد عبداهلل حهيب 3

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه جريح 35 ذكر سالط يحيى كويد 4

 2019مارس  7 المجاملة الحديدة بيت الفقيه جريح 19 ذكر دسام يحيى ابراهيط جتيط 5
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