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 فاصيل الواقعة:ت

ستوكهولم  ستمرار  الخروقات وانتهاك  اتفاقية ا سانية وا ضد اإلن سياق الجرائم  شأنفي  محافظة  ب
 1منتصف ليل األثنين الموافق  12:00الحديدة، أقدم مرتزقة التحالف السعودي عند الساعة الــــ 

ــة 2019ابريل  ــوائي  بق يفة مدفعية عي  لي الربص ــنان المدنيين  المأهولم بقصــف عش بالس
ـــريحة الفقيرة في مديرية الحوك  مدينة الحديدة، انفجرت الق يفة المدفعية  –أغيبهم من الش

( نساء وطفيه 5( مدنيين بينهم )9يتوسط ثالثة منازل شعبية لتسفر عن جرح ) –ممر صغير  –شارع ب
سعافهم إل  المشف  والحقت أضراراً جسيمة بالمنازل  الثالثة، وتسبب في ترويع  ورجالً مسناً، تم ا

 وارعاب السنان أغيبهم من  األطفال.

س صف  سعودي عقبها بن صف مرتزقة التحالف  ال شوائية  كما ق شة بطريقة ع شا سيحة الر اعة باأل
صابت  بالمدينةمنازل المدنيين في لي غزه  شد  إلدىأ سد الطفية / زينب را شة ج شا العيارات الر

عاماً، لاول أهيها  إنقاذ لياتها بإســعافها إل  المســتشــف   15البالغة من العمر  –ألمد األلمدي 
 وفارقت الحياة لحظة وصولها مستشف  األمل.

 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

 لنا: ، أحد المصابين بالقصف المدفعي، قابلناه وقالعاماً 35-حسين أحمد النهاري 

 خرجتكنت نائماً في منزلي بحي  الربصــة وفجأة اســتيقظت وأنا مصــاباً بال عر عي  دوي انفجار، "
، أتفقد ما لصــل نواف  منزلنا أصــبت في قدماي جراء تناثر الشــظايا ودخولها منإل  خارج  المنزل 

ـــابين وجدنا  ارتفعت أصـــوات األطفال  وامهاتهم  وعائالت في الحي، كان عدد من جيراننا مص
ي إخراج ، نســيت جرالي وقمت بالمشــاركة فأصــابنا اترتباك لم ننن ندري ما نعملالوضــع مقيقاً 

م دخينا منزل محمد دلي ليث أصــيب هو وزوجته بإصــابات مختيفة ثالجرل  من بيت محمد الحو
ته عفا   نا ـــرة وزوجته وب ناجي كبيح وجدنا أب  األس ماً، وغاد 14عبد اهلل  كانت  25ه عا ماً ،  عا

في إنقاذ المصابين، ولينها تضاعفت إصابتي  إصاباتهم لرجة وتوافد كثير من األهالي ليمشاركة
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ـــارعلحدوث نزيف في قدماي فتوقفت عن القيام بأي جهود انقاذ  ـــتنمل   ووقعت بالش لت  اس
  . "األهالي جمع المصابين ونقيونا إل  المستشفيات

عاماً، نجى من القصف وأصيبت زوجتيه بإصابات مختلفة،  55يناهز عمره  –عبد اهلل سالم حبوري 
 ، وقال  لنا: جوار زوجتيه في مستشفى الثورة العامقابلناه خالل تواجده 

المتواجدين عي  تخوم مدينة الحديدة   -منتصــف ليية األثنين أطيق مييشــيا التحالف الســعودي "
ـــرقية وهي الجهة المقابية لحينا المعرو  بالربصـــة  ق يفة مدفعية ) هاون (  –من الجهة الش

، ومحمد عبد  لودليومنازل جيراني محمد  فجرت بالممر ال ي يؤدي إل  منزليبطريقة عشــوائية ان
 ناجي، وألمد صــالح الحيســي ، تناثرت الشــظايا في كل اتجاه وبعد أن هشــمت نواف  منازلنا اهلل

ـــ )  ( لمودة جابر 2المتواضعة نالت أجساد عدد من أفراد أسرنا، ليث أصيب من أسرتي زوجاتي الـ
ــه ألمد صــغير  30صــغير   ــرا  عاماً  40تبيغ من العمر  –عاماً، وعائش ــمعت ص  زوجتاي، عندما س
، انهارت اعصــابي واصــبت بحالة  إعياء وكان الظالم يخيم  عي  منازلنا،  خرجت إل   نجادهنواســت

ساعدتي  شارع وطيبت من جيراني الناجين م صابتين ،لالتهن خطيرة في انقاذ لياة زوجال تاي الم
 ."إت عندما وصينا بهن إل  المستشف  ولم أطمأن

 إحدى األعيرةعاماً، التي اغتالت  15الد الطفلة زينب عاماً تقريباً، و 35 –راشد أحمد غالب األحمدي 
الرشاشة التي أطلقها مرتزقة التحالف السعودي ليلة األثنين على منازل المدنيين األبرياء بحي 

 غزة السكني شرق مدينة الحديدة قال لنا:

وفي ه ه الييية  منزلنا فناءفي  لينومنظراً لدرجة الحرارة المرتفعة وانقطاعات النهرباء كنا نخرج "
كنا نائمين فأفقت من نومي عي  صــرا  ابنتي زينب، ليث ســمعت منها صــوت والد فقط وهي 

 انادي عييها زينب زينب ولم تجبنِ اتناديني أبي انق ني، قمت وأنا مصـــاباً بال عر واتجهت نحوه
ـــا  اإلضـــاءة اليدوي ورأيت الدم يتدفق من بطنها وفاقدة لوعيها ، ق منا بأخ ها وقمت بإنارة كش

سيخانه وهناك لاول األطباء انعاش لياتها ولم تفيح  وقرر األطباء  تحويل  ونقيها إل  مستشف  ال
شـــف  األمل ولحظة وصـــولنا طوارف المشـــف  أخبرني الطبيب أن زينب قد تابنتي زينب إل  مســـ

فارقت الحياة، فراق ابنتي زينب اضرني وأضر بوالدتها فهي طفيتنا الوليدة، من  أن عيمنا باتفاق 
سنان الحديدة،  سالم واألمن ل شأن ال سويد ب سنن في منزلنا عي  أمل أن نتمتع ال تفاءلنا بالحياة وال

ـــة  لقوقن ـــويد لحمايتنا بممارس ـــية المتعار  عييها والتي جاء اتفاق الس ـــاس ، لنن التحالف ا األس
الســعودي ومرتزقته يخرقون اتتفاقية ليث نتعرن نحن ســنان األلياء الشــرقية لمدينة الحديدة 
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شبه يوميةليقتل واإلصابة بالقصف المدفعي وباألسيحة الرشاشة بطريقة عشوائية  إضافة  بصورة 
 . "ظيماً وعدواناًيفرضونه عيينا  خنقنا بحصارإل  

 

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 1   1 القتلى

 9 3 5 1 الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
  

 1 4 تضرر

 

 

                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقة التي تم اســتهدافها تحقيقات ميدانية لمعرفة  الواقعة وأجرىالمركز القانوني اطيع عي  
ستهد  عبارة ن المنطقة أووجدنا  سنني منتظ بالمدنيينمدنية وأن المنان الم وت توجد  عن لي 

أي أهدا  عسنرية في تيك المنطقة األمر ال ي يؤكد أن ما قامت به قوات التحالف هو استهدا  
يعاقب عييها القانون الدولي، وخرقاً ليمبادف المدنية وهي جرائم  متعمد ليمدنيين والمنشـــ ت
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اســتمرار الســعودية وتحالفها في قتل  ومجردوالقيم التي أجمعت عييها المجتمعات المتحضــرة. 
واســـتهدا  األطفال والنســـاء والمدنيين ما هو إت جريمة بشـــعة تضـــا  إل  الجرائم التي  ما زال 

ومسمع المجتمع الدولي ال ي ما زال صامتاً إزاء ه ه الجرائم أى مام مررتنبها أي التحالف السعودي
التي يندى لها جبين اإلنســانية والتي ســتشــنل في المســتقبل القريب عقبة أمام تناتف المجتمع 
ـــوابق دولية في العدوان عي   ـــتنون ه ه الجرائم س لدولي ودفاعه عن الحقوق والحريات بل س ا

 المجتمعات والدول.

 

 المركز: توصيات

  المركز القانوني ليحقوق والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية
وخصوصاً منظمات األمم المتحدة إل  تحمل مسئولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه ما 

 يرتنبه طيران التحالف السعودي من جرائم بحق البشرية و اإلنسانية جمعا.
 حدة ومجيس األمن إل  الحفاظ عي  ما تبق  من سمعتها وسرعة العمل كما يدعو األمم المت

عي  وقف الحرب ووقف نزيف الدم اليمني والحد من ارتناب الجرائم بحق أطفال ونساء 
 اليمن.

  ويدعو إل  سرعة إرسال لجان تحقيق دولية ليتحقيق في ه ه الجريمة وغيرها وتقديم
 مرتنبيها ليقضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نوع  العمر النوع اتســـــــــم م
منان  المحافظة المديرية اتنتهاك

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019ابريل  1 لي غزة الحديدة  الحوك قتييه 15 طفيه زينب راشد ألمد محمد األلمدي  

 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع اتســـــــــم م
منان  المحافظة المديرية اتنتهاك

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  25 انث   محمد عبد اهلل ناجي كسح  غاده  1

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  14 طفيه  عفا  محمد عبد اهلل ناجي كسح 2

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  70 ذكر  محمد عبد اهلل ناجي كسح 3

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  55 انث  فايزة عيي عيي لسن  4

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  40 انث  عائشة ألمد صغير سالم لبوري  5

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  30 انث   لموده جابر صغير  6

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  35 ذكر  محمد عبد  اهلل لودلي 7

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  30 انث   فتحيه مهدي 8

 2019ابريل  1 لي الربصة  الحديدة الحوك  جريحه  35 ذكر لسن ألمد صالح النهاري 9
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 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نوع  اسم صالب المنشأة م
نوع  العدد المنشأة

منان  المحافظة المديرية  الضرر
 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019ابريل  1 لي الربصة الحديدة الحوك تضرر 1 منزل عبد اهلل سالم عمر لبوري 1

 2019ابريل  1 لي الربصة الحديدة الحوك تضرر 1 منزل محمد عبد اهلل ناجي 2

 2019ابريل  1 لي الربصة الحديدة الحوك تضرر 1 منزل محمد الحودلي 3

 2019ابريل  1 لي الربصة الحديدة الحوك تضرر 1 منزل ألمد صالح  النهاري 4
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