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 فاصيل الواقعة:ت

 17مـ  يـوا اد ـد الفوافـق  3:30السعودي قذيفة مدفعية عند الساعة الـ أطلق مرتزقة التحالف 
محافظة الحديدة، انفجرت  –مديرية الحالي  –ا على منازل الفدنيي  بحي الزعفران 2019مارس 

، مفـا أفـفر عـ  مقتـ  م  السكان القذيفة بي  عدة أطفال يلعبون بأ د شوارع الحي وأناس مارون
( آخـري  بيـن ط طفـ  3علي عامر يبلغ م  العفـر عـاا ون،ـف، و ـر    الطف / إففاعي  عبداهلل
عاماً والد الطفـ  افـفاعي ، والجـري   38عاماً، عبداهلل علي عبده عامر  13وهط: عبدالر ف  محفد 

لى مستشـفى السـلنانة إعاماً، تط إفعاف الف،ابي   18الثالث منت،ر صال  الفقيه يبلغ م  العفر 
 بية تابعة لفنظفة أطباء بال  دود.الذي تتوا د فيه فرق ط

 إفادات شهود عيان

عاماً، أحد المصابين وأب الطفل اسماعيل الذي اغتالت قذيفة المدفعية  38عبداهلل علي عامر، 
 براءته قابلنا األب أثناء تلقيه الرعاية الطبية بمستشفى السلخانة وقال لنا:

ذي لط يتعدى عفره العـاا ون،ـف العـاا متج ـاً كنت ماراً بالشارع  امالً ولدي الرضيع اففاعي  ال
إلى إ دى البقاالت بالحي دشتري له  لوى وقب  أن أص  إلـى البقالـة لـط أشـعر إال عنـدما وقعـت 

أصـبت فـي تناثرت الشظايا في كـ  اتجـاه وأطفال يلعبون كرة   ولناقذيفة وانفجرت بيننا وكان 
ي  في بطنـه وافـتقرت فـي أمعاوـه و ـر  أنحاء متفرقة م   سدي وابني اففاعي  أصيب بشظيت

إفعافنا إلى مشفى السلنانة وهناك  اول ادطبـاء إنعـاا الحيـاة فـي تط الحي و م  فكانآخري  
ولدي وافتنراج الشظيتي  م  أمعاوه وأ رى له ادطباء من ط أطباء تابعي  لفنظفة أطباء بال  دود 

إنقاذ  ياة ولدي ولك  تلك الفحـاوالت لـط عفليتي   را يتي  افتغرقت فاعة الفتنراج الشظايا و
تفل  وفارق ولدي الحياة لنطورة  اإلصابة التي ألحقت ا شـظايا قذيفـة الفدفعيـة وأنـا مكثـت مـع 
الجر ى أمتث  للرعاية الطبية والفجار ة، اغتـال الق،ـف بـراءة طفـي الو يـد الـذي كنـت فـعيد 

 بو وده معنا على الحياة.

عاماً، شاهد عيان وأحد المتطوعين من سكان الحي إلسعاف  47ر سعد علي عبده، يبلغ من العم
 المصابين ونقلهم إلى المشفى قال لنا:

ار خر ت م  منزلي وأنا بحالة ذعـر أتفقـد جع،ر يوا اد د بسفاع انف 3:30فو ئت عند الساعة الـ
فـكان دماء و وارهط طف  آخر ور   م  على أ سادهط ت أب يحتض  طف  رضيع يما  ،  فرأ
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، كان االنفجار ناتج ع  قذيفـة مدفعيـة دهشت وتوافد أهالي الحي إلنقاذهطالحي أيضاً  ر ى ان
 الفكتظ بالفدنيي  أطلق ا مسلحي التحالف السعودي الذي  لط ينفكوا ع  إيذاونا وافت داف  ينا

منيفـة  بي  الحي  واآلخر بقذاوف الفدفعية وادفلحة الرشاشة الثقيلة بطريقـة عشـواوية وب،ـورة
الـذي يعـد  وعلى الرغط م  تفاؤلنا بادم  والسالارغط فريان اتفاقية افتك ولط الناصة بالحديدة 

التزاا واض  م  قب  التحالف السعودي ومليشياته  ل ا لط نجد لك  م  أبرز أهداف اتفاقية السويد
هـذه الجريفـة  قبالة  ارتنا، م    ة الشرق يتوا دون على مشارف مدينة الحديدة  يث الفسلحة

الفروعة التي أففرت ع  قذيفة أطلقوها على  ينا اغتالـت بـراءة طفـ  و ر ـت أبيـه وشن،ـي  
آخري  بدون أي ذنب، الحي مزد ط بالسكان الفدنيي  وال يو د لدينا مقاتلي  وال  تى مـ  يلـب  

 الزي العسكري.
 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 1   1 القتلى

 3 2  1 الجرحى

 
                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

الفركز القانوني اطلع على الواقعة وأ رى تحقيقات ميدانية لفعرفة الفنطقة التي تط افت داف ا 
 ي فـكني معـروف بالطـابع الفـدني وو دنا أن الفنطقة مدنية وأن الفكان الفست دف عبارة ع  

وال تو د أي أهداف عسـكرية فـي تلـك الفنطقـة  الساود عليه ومزد ط بالسكان والعاوالت الفدنية
دمر الذي يؤكد أن ما قامت به قوات التحالف هو افت داف متعفد للفـدنيي  والفنشـ ت الفدنيـة ا

وهي  راوط يعاقب علي ا القانون الدولي، وخرقاً للفبادئ والقيط التي أ فعت علي ا الفجتفعـات 
مـا الفتحضرة. ومجرد افتفرار السعودية وتحالف ا في قت  وافت داف ادطفال والنسـاء والفـدنيي  

هو إال  ريفة بشعة تضاف إلى الجراوط التي  ما زال التحالف السعودي يرتكب ا أماا مرأى ومسـفع 
الفجتفع الدولي الذي ما زال صامتاً إزاء هذه الجراوط التي يندى ل ا  بي  اإلنسانية والتي فتشـك  
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ات ب  فتكون في الفستقب  القريب عقبة أماا تكاتف الفجتفع الدولي ودفاعه ع  الحقوق والحري
 هذه الجراوط فوابق دولية في العدوان على الفجتفعات والدول.

 

 توصيات المركز:

  الفركز القانوني للحقوق والتنفية يدعو  فيع منظفات الفجتفع الفدني والفنظفات الدولية
وخ،وصاً منظفات ادمط الفتحدة إلى تحف  مسئوليات ا ادخالقية واإلنسانية تجاه ما 

 يرتكبه طيران التحالف السعودي م   راوط بحق البشرية و اإلنسانية  فعا.
  كفا يدعو ادمط الفتحدة ومجل  ادم  إلى الحفاظ على ما تبقى م  ففعت ا وفرعة

العف  على وقف الحرب ووقف نزيف الدا اليفني والحد م  ارتكاب الجراوط بحق أطفال 
 ونساء اليف .

 تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريفة وغيرها وتقديط  ويدعو إلى فرعة إرفال لجان
 مرتكبي ا للقضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العفر النوع االفـــــــــط ا
 االنت اك

الفنطقة/ 
مكان  الفحافظة الفديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مارس  17  ي الزعفران الحديدة الحالي قتي  1.5 طف  اففاعي  عبداهلل علي عبده عامر 1 
 

  
 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العفر النوع االفـــــــــط ا
 االنت اك

الفنطقة/ 
مكان  الفحافظة الفديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مارس  17  ي الزعفران الحديدة الحالي  ري  38 ذكر عبداهلل علي عبده عامر 1 

 2019مارس  17  ي الزعفران الحديدة الحالي  ري  18 ذكر منت،ر محفد صال  الفقيه 2

 2019مارس  17  ي الزعفران الحديدة الحالي  ري  13 طف  عبدالر ف  محفد 3
 

 

  

 صنعــــاء –اليمــــن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 
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