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 :الواقعةفاصيل ت

ابريل  3قبل فجر يوم األربعاء الموافق  1:30أقدمت طائرة حربية للتحالف السعودي عند الساعة ال
صالح المرزي يقودها أحد أبنائه 2019 سين  ستهدفت ناقلة مياه للمواطن/ ح شن غارة جوية ا م ب

 مديرية السخخوادية –وبرفقته ثالثة أشخخصاك نانوا فط طريق عودمهإ ىلم منهلهإ بمنةقة الوهبية 
وهإ : بدوي علط عبده  الناقلةأطفال وسائق  (3)( مدنيين 4محافظة البيضاء، اسفرت عن مقتل ) –

صالح الوهبط  17 –الوهبط  صالح الوهبط  18 –عاماً، عصام  صابر  صالح  18 –عاماً،  عاماً، حسين 
 شرب. عاماً، نما دمرت الغارة ناقلة المياه التط نانت ممتلئة بمياه ال 22-عبد اهلل المرزي 

 

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عاماً، شاهد عيان وشقيق أحد الضحايا الذين استهدفتهم غارة  39 –عبد اهلل علي الوهبي 
 التحالف السعودي وهم على ناقلة المياه، قابلناه وقال لنا:

ي ونان قد ذهب بصحبة عاماً ىلم عين ماء الشرب  15ذهب أخط بدوي علط الذي  يبلغ من العمر "
زي واثناء عودمهإ من عين الماء ثالثة أشخخخصاك علم ناقلة المياه التابعة لخخخخخخ حسخخخين صخخخالح المر

هاجمتهإ طائرة حربية لتحالف العدوان السخخعودي بغارة جوية قبل وصخخولهإ منازلهإ لتسخخفر عن 
شقيقط بدوي علط، 4مدمير الناقلة بالكامل ومقتل الخخخخخ ) شصاك الذين نانوا علم متنها بينهإ  ( أ

ء الضحايا بينها ما مبقم من جسد أحالت  أجسادهإ ىلم أشالء، فوجئنا ببشاعة الجريمة، جمعنا أشال
 ."أخط

عاماً، مالك ناقلة المياه المستهدفة بالغارة التي كان  40يبلغ من العمر  –المرزي عبد اهلل  صالح 
 يقودها ولده حسين، قابلنا األب وقال لنا:

أملك ناقلة مياه معد مصخخخدر دخلط الوحيد الذي أعيل منه عائلتط وعائالت أبنائط وفط ليلة "
األربعاء ذهب ولدي حسخخخين ىلم عين الماء لتعبئتها بالمياه ومفريغها لمنهل جارنا صخخخالح علط 

 وهو طيران التحالف السعوودي، نان هناك وحشاً دموياً اعتاد علم سفك دماء األبرياء الوهبط، ولكن
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خ  محليقهوبعد سماعنا لصوت  ليالً شن   غارة جوية شاهدناها وهط  11:00فط األجواء منذ الساعة ال
بالغ من العمر  ناقلة المياه المملونة لط والتط يقودها ولدي حسخخخين ال نا  22مضخخخرب   ماً، جئ عا

تفقدهإ وجدناهإ أشخخخالء وأوصخخخال بعارت بها الغارة الوحشخخخية بمحيا الةريق الرملط واند   لن
سين وناقلة المياه التط  فط ناقلة المياه ومدميرها بالكاملالنيران  سبب فط فقدانط لولدي ح مما م

 ."مشكل مصدر رزقط األساسط  للعيش والحياة

 

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 4 1  3 القتلى

 المنشآت المدنية:

 
 

 1 تدمير

 

                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

المنةقة التط مإ اسخختهدافها محقيقات ميدانية لمعرفة  المرنه القانونط اطلع علم الواقعة وأجرى
ناقلة مياه محملة بمياه الشخخرب ألحد مدنية وأن المكان المسخختهدع عبارة عن ن المنةقة أووجدنا 

و  موجد أي أهداع عسخخخكرية فط ملك المنةقة األمر الذي ي ند أن ما قامت به قوات  المدنيين،
يعاقب عليها القانون ئإ التحالف هو اسخخختهداع متعمد للمدنيين والمنشخخخدت المدنية وهط جرا

استمرار السعودية  ومجردالدولط، وخرقاً للمبادئ والقيإ التط أجمعت عليها المجتمعات المتحضرة. 
ومحالفها فط قتل واسخخختهداع األطفال والنسخخخاء والمدنيين ما هو ى  جريمة بشخخخعة مضخخخاع ىلم 
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لمجتمع الدولط الذي ما زال ومسخخخمع اأى رمكبها أمام مري التحالف السخخخعوديالجرائإ التط  ما زال 
صامتاً ىزاء هذه الجرائإ التط يندى لها جبين اإلنسانية والتط ستشكل فط المستقبل القريب عقبة 
أمام مكامف المجتمع الدولط ودفاعه عن الحقوق والحريات بل سخختكون هذه الجرائإ سخخوابق دولية 

 فط العدوان علم المجتمعات والدول.

 

 توصيات المركز:

  المرنه القانونط للحقوق والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدنط والمنظمات الدولية
وخصوصاً منظمات األمإ المتحدة ىلم محمل مسئوليامها األخالقية واإلنسانية مجاه ما 

 يرمكبه طيران التحالف السعودي من جرائإ بحق البشرية و اإلنسانية جمعا.
 األمن ىلم الحفاظ علم ما مبقم من سمعتها وسرعة العمل  نما يدعو األمإ المتحدة ومجلس

علم وقف الحرب ووقف نهيف الدم اليمنط والحد من ارمكاب الجرائإ بحق أطفال ونساء 
 اليمن.

  ويدعو ىلم سرعة ىرسال لجان محقيق دولية للتحقيق فط هذه الجريمة وغيرها ومقديإ
 مرمكبيها للقضاء الدولط.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

نو   العمر النو  ا سخخخخخخخخخإ م
 ا نتهاك

المنةقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 ماريخ الواقعة الواقعة

 2019ابريل  3 الوهبية البيضاء  السوادية قتيل 17 طفل بدوي علط عبد اهلل علط الوهبط  1

 م2019ابريل  3 الوهبية البيضاء  السوادية قتيل 18 طفل عصام صالح علط الوهبط 2

 م2019ابريل  3 الوهبية البيضاء  السوادية قتيل 18 طفل صابر صالح علط الوهبط 3

 م2019ابريل  3 الوهبية البيضاء  السوادية قتيل 22 ذنر حسين صالح عبد اهلل المرزي 4

 القتلى المدنيينصور بعض الضحايا من 
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نو   نو  المنشأة اسإ صاحب المنشأة م
 الضرر

المنةقة/ 
 ماريخ الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019ابريل  3 الوهبية البيضاء  السوادية مدمير ناقلة مياه صالح  عبد اهلل المرزي 1

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
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