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         الواقعة:      فاصيل  ت

مسـا  يـو  مـ   4:00أطلقت قوات التحالف السعودي البرية قذيفة مدفعية عشوائية عند الساعة الـ
  أصـاتت 2019ينـاير  25الجمعة الموافـ  

ــدادي  ــواط ل صــالي صــبا ي   ــ ا الم من
 -مديريـــة مســـتب  -تمنطقـــة العما يـــة

محافظة  جة، دمرت المن ا وأسفرت ع  
( أطفـاا 3( مدنيي  امرأة مسنة و)4مقتل )

عامـا،،  سـي   50هم فاطمة ناصر  ـدادي 
عاما،،  غـد محمـد  15صالي صبا ي  دادي 
ــرا  ــدادي  ــر  15 ســي  عب ــو ت  ــا،، أت عام

عـ  نفـو   اتراهيم محمد  دادي طفل  ضيع لم يتعدى  تيعه الثاني لوالدته،  ما أسـفر القفـف
 التاتعة لألسرة المن وتة.قطعان األغنا  والحمير 

           شهود عيان 

عامًا، صاحب المنزل المستهدف وناجي من القصف  60صباري حدادي، يناهز من العمر صالح 
 قابلناه وقال لنا:

يو  الجمعة إلى أ د المراعي لجمع أعـف  لقطيـع أغنـامي وأي ـا،  مسا  4:00عند الساعة الـذهبت 
تعد م ي ساعة تفاجـ ت تفـوت انفجـا  عنيـف هـ  والستخدامه في طهي الطعا   حطبجمع ال

منطقة فرأيت أدخنة وغبا   ثيف يرتفع م  م ان وجود من لنا فشـعرت تـالقل  تر ـت الحطـب ال
والعلف و جعت إلى المن ا  أيت الناس يتجا ون إلى من لي عندما اقترتت شاهدت من لي المبنـي 

شخفـي  مـ  وعامـا، واتنـي  سـي   50زوجتـي فاطمـة ناصـر   ان تداخله م  القش مدمر تال امل
مروعـة  نـت أنـا  انـت الجريمـة  ،أجسـادهم  ـوا المنـ ا رت القذيفـة المدفعيـةقد تعثـأقا تي 

تمديريـة  ـرج جـرا  القفـف  ة س ننا السـاتقة وهـي منطقـة المـو  م  منطق وأسرتي قد ن  نا
الهستيري للتحالف السعودي منذ تداية عدوانه ون  ت إلى هذا المنطقة والعيش مع أسرتي تعـد 

ش، فنح   يفيي  نعيش على  عي األغنا  وجمع الحطب وتعد وقوع أن قمنا تتشييد من ا م  الق

 ين سقطوا جراء القصفبعض جثث الضحايا المدنيين الذ
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هذا الجريمة و  يل زوجتي وأ د أتنائي أصبحت  ياتنا على المحـ  فـنح  نخـا  مـ  معـاودة 
 القفف مرة أخرى على المنطقة.

 عاماً شاهد عيان وأحد سكان المنطقة قال لنا: 30حيدر علي طيب الجماعي، 

مسا  يو  الجمعة لـم م   4:00ـالساعة ال عندتالمنطقة أتحدث مع زوجتي وأتنائي و نت في من لي 
شـاهد ألأشعر إال تقذيفة مدفعية أطلقتهـا قـوات السـعودية البريـة اسـتهدفت المنطقـة خرجـت 
ي  ـدادي  م ان وقوعها ففوجئت عندما شاهدت القفف المدفعي اسـتهد  منـ ا صـالي صـبا

نا جريمة تشعة ومن ا قد أصبي اطفال، وأ تعة أشخاص مبعثـرة هرعت إلى المن ا المستهد  وجد
أجسادهم هنا وهناك تمحـي  المنـ ا  ـان ال ـحايا هـم امـرأة مسـنة زوجـة صـالي صـبا ي وأ ـد 
أتنائهم وطفلي  آخري  أ ـدهما  ضـيع مـ  أقـا تهم،  مـا وجـدنا تقايـا قذيفـة المدفعيـة التـي 

 ي  مـ  قـرى  يفيـة مـ  مديريـة  ـرج طقة نازأصاتت من ا األسرة المن وتة معظم س ان المن
يعتمدون على الرعـي وتشـ ل هـذا المهنـة مفـد  دخلهـم الو يـد  فهمتهذا المنطقة  استقروا

 للعيش والحياة وال يوجد هنا أي مقاتلي  أو ث نات عس رية.

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 4  1 3 القتلى
 املنشآت املدنية:

 
  

 8 1 تدمري
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقة التي تم استهدافها تحقيقات ميدانية لمعرفة  المر   القانوني اطلع على الواقعة وأجرى
 من ا مدني تقطنه أسرة مدنية ناز ـةمدنية وأن الم ان المستهد  عبا ة ع  ن المنطقة أووجدنا 

وال توجد أي أهدا  عس رية في تل  المنطقة األمر الذي يؤ د أن ما قامت ته قوات التحالف هـو 
يعاقب عليها القـانون الـدولي، وخرقـا، استهدا  متعمد للمدنيي  والمنشآت المدنية وهي جرائم 

اسـتمرا  السـعودية وتحالفهـا  ومجـردتي أجمعت عليها المجتمعات المتح ـرة. للمبادئ والقيم ال
في قتل واستهدا  األطفاا والنسا  والمدنيي  ما هو إال جريمة تشعة ت ا  إلى الجرائم التي  ما 

ومسمع المجتمـع الـدولي الـذي مـا زاا صـامتا، إزا  هـذا أى رت بها أما  مري التحالف السعوديزاا 
يندى لها جبي  اإلنسانية والتي ستش ل في المسـتقبل القريـب عقبـة أمـا  ت ـاتف الجرائم التي 

المجتمع الدولي ودفاعه ع  الحقو  والحريات تل ست ون هذا الجرائم سوات  دولية فـي العـدوان 
 على المجتمعات والدوا.

 

               توصيات المركز:

  المر ــ  القــانوني للحقــو  والتنميــة يــدعو جميــع منظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات
الدولية وخفوصا، منظمات األمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها األخفقية واإلنسانية تجاا 

 السعودي م  جرائم تح  البشرية و اإلنسانية جمعا. التحالفما يرت به طيران 
 األم  إلـى الحفـاع علـى مـا تبقـى مـ  سـمعتها وسـرعة   ما يدعو األمم المتحدة ومجلس

العمل على وقف الحرب ووقف ن يف الد  اليمني والحد م  ا ت اب الجـرائم تحـ  أطفـاا 
 ونسا  اليم .

  ويدعو إلى سرعة إ ساا لجان تحقي  دولية للتحقيـ  فـي هـذا الجريمـة وغيرهـا وتقـديم
 مرت بيها للق ا  الدولي.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناير  25 العما ية  جة مستب  قتيلة 50 أنثى فاطمة ناصر محمد هادي  دادي 1
 2019يناير  25 العما ية  جة مستب  قتيل 15 طفل  سي  صالي صبا ي  دادي 2
 2019يناير  25 العما ية  جة مستب  قتيلة 15 طفلة  غد محمد  سي  عبرا  دادي 3
 2019يناير  25 العما ية  جة مستب  قتيل 1 طفل أتوت ر اتراهيم محمد  دادي 4

 

 

 صور بعض الضحايا من القتلى املدنيني
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د(.2)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 العدد نوع املنشأة اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019يناير  25 العما ية  جة مستب  تدمير 1 من ا صالي صبا ي  دادي 1
 2019يناير  25 العما ية  جة مستب  نفو  8 نفو  أغنا  صالي صبا ي  دادي 2

 
 ل  دوبةضد جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد و صفد

 

 

  

  

دلنةدددد ءد– و مددددندد-د جلاكزد و    يندولح  قدو و نم  دل د دعن/
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