
 

 

 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة مدنيين
 سيارة المواطن سعيد يحيى القراديقصف ب

 صعدةحمافظة  –باقم مديرية  –آل قراد منطقة  

 م2018أغسطس  13بتاريخ 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة مدنيين
 سيارة المواطن سعيد يحيى القراديقصف ب

 صعدةحمافظة  –باقم مديرية  –آل قراد منطقة  

 م2018أغسطس  13اريخ بت

 
 
 
 

المركز القانوني للحقوق والتنميةإعداد/   

 عبر محامين وباحثين وراصدين حقوقيين في الوحدات التالية:

دوحدددددرصد والدددددردو و    دددددد 

دوحدددددددددددرصد و  دددددددددددددد   ا

دوحددددددددددددرصد و ا ددددددددددد 

دوحدددرصد جلة اددد د نوة او  ددد 
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يستترااطا طنتتامنذ بدتتة  اطيتت  جاطئ تتب  يستتر ا طرياتتاطر طلتتا  ريتتالف طريرعتتيرييف طريستت       

 ت  بتامنذ    سنيرة حتطلاب على طرين ن إىل تيريخ كري   هةط طريرقايا   لطرييت بداي جامي  طسرااطا 

يفظتت  دتت اة  لياتلتتا طرياتتاطر جاميتت   جايتتاة   ف قتتاط   يايايتت   تتيق  حآطرياايتتا طري تتيم   بداقتت   

 حبا طنامنذ   طريااقيت .  تضيا إىل سلسل  طجلاطئ 

         الواقعة:      فاصيل  ت

م شتن ريتاطر حتتيرييف طري تالطر طريست     غتيرة ج يت  2018أغستا   13ي م طالثدتذ طن طفتا ظااة قب  

سنيرة   بداق  أمساي بدق  ة، طريغيرة طستراافت  بن طألب لطألم لطأل ديء تقلا  طسراافت أساة بل م  

يضت  سنيرة طن طرين س نا حيىي طريقاط     طرياايا طري يم مرج عن طريغيرة بقر  ديحا طريستنيرة لط دتب ف

 دااه لزلجرب لإتالا طريسنيرة لإثيرة طخل ا لطريفزع رياى طن طريدذ. شخصذ جباح لإدي  

. 

 

 

                                إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

                                                      ا. ز. ش. شيخ املنطقة يصف لنا بعض تفاصيل الواقعة بقوله:

ميتتا  ستتنيرتب متت ع شتتيي   طرياايتتا طري تتيم يداقتت  بدقتت  ة، لكتتير علتتى  كتتير طنتت طرين ستت نا طريقتتاط  

يت م طالثدتذ حنداتي شتن ريتاطر  ةاطريسنيرة ط ن طن طرين لزلجرب لدااه لآخاين، كيمت طريسيع  قب  ظا

طري الطر غيرة على طريسنيرة مرج عداي بقر  رب طألساة لط دب فيض  لإدي   زلجرب لدااه لآختا لإتتالا 

 طخل ا لطريفزع رياى طنامنذ  ر أ  سبا يربر طسرااطا طنامنذ لقرلا    طريااقيت" طريسنيرة لإثيرة

أر هتتةه طجلاميتت  ن تلتتن إال لطحتتاة بتتن ضتت ن سلستتل  طجلتتاطئ  طريتتيت ياتلباتتي طرياتتاطر  تتذكتتا طريهتتيها 

 طلا  ريرعيرييف طري الطر طريس     حبا طنامنذ بن أ ديء طنعيفظ  بدة  اطي  طلاب على طرين ن.
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                                             . ق. شاهد آخر من أبناء املنطقة، أفادنا بقوله: أ

"طسرااا رياطر حتيرييف طري الطر طريس     سنيرة شيي حت   أساة طنت طرين ست نا طريقتاط    غتيرة مترج 

 13يتت م طالثدتتذ طن طفتتا  ظاتتاةعداتتي بقرتت  طنتت طرين طنتتةك ر بتتح لريتتاه لجتتاح طثدتتذ آختتاين لذريتت  قبتت  

 م"2018أغسا  

  لكيمتتت حت تت  بتتامنذ  نتدا  مستتيء، لال ي جتتا بتتي يتربر طريقصتتيف علتتى طنتتامنذ أر طريستتنيرة بامنت تتلقتيف 

لقترلا ، لمظتتاع ري تام لجتت   تغانت    طنداقتت  ن متر لن بتتن طرير طدت   أقتتيرب طريضتعييي رغتت  طنعيلريتت  

 طنرلارة.

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   القتلى

 3 1 2  اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
  

  1 تدمري

 1  تضرر

 

 

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

طنداقت  طريتيت ا طسترااطفاي للجتامي حتقنقتيت بناطمنت  ن افت   طناكز طريقيم ين طريلح على طري طق   لأجاى

لال ت جتا أ  ريايتا عتيم  نتالر ستنيرطت طنستيفاين، بامن  لأر طنلير طنسترااا عبتيرة عتن ر طنداق  أ

أهاطا عسلاي    تل  طنداق  طألبا طرية  يؤكتا أر بتي قيبتت  تب قت طت طريرعتيرييف هت  طسترااطا بر  تا 

ي يقتتا علناتتي طريقتتيم ر طريتتال ، لخاقتتو ريل بتتي   لطريقتتن  طريتتيت ريل تتامنذ لطندهتتملت طنامنتت  لهتت  جتتاطئ  

طستتر اطر طريستت   ي  لحتيريفاتتي   قرتت  لطستترااطا طألريفتتيف  لجمتتا أمج تتت علناتتي طنار  تتيت طنرعضتتاة. 
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اتلباتي ي طريرعتيرييف طريست    لطريدسيء لطنامنذ بي ه  إال جامي   ه   تضيا إىل طجلتاطئ  طريتيت  بتي زطف 

ر تتح طريتتال  طريتتة  بتتي زطف دتتيبرو إزطء هتتةه طجلتتاطئ  طريتتيت يدتتاى  تتي جبتتذ لبستت ح طناأى أبتتيم بتتا

طإلمستتيمن  لطريتتيت سرهتتل    طنستترقب  طريقايتتا عقبتت  أبتتيم تلتتيتيف طنار تتح طريتتال  ل فيعتتب عتتن طلقتت   

 لطلاييت    سرل ر هةه طجلاطئ  س ط ا  لرين    طري الطر على طنار  يت لطريالف.

 

               توصيات المركز:

   طناكتتتز طريقتتتيم ين ريلعقتتت   لطريرد نتتت  يتتتاع  مجنتتتح بدظ تتتيت طنار تتتح طنتتتاين لطندظ تتتيت طريالرينتتت

لخص دو بدظ يت طألبت  طنرعتاة إىل حت ت  بستا رينيألي طألخالقنت  لطإلمستيمن   تيه بتي ياتلبتب 

 طريس     بن جاطئ  حبا طريبهاي  ل طإلمسيمن  مج ي. طريرعيرييفرياطر 

  طألبن إىل طلفيظ على بي تبقى بن مس راي لساع  طري    علتى  ك ي ياع  طألب  طنرعاة لجمل

 لقيف طلاب للقيف مزييف طريام طرين ين لطلا بن طرتليب طجلاطئ  حبا أريفيف لمسيء طرين ن.

  لياع  إىل ساع  إرسيف جلير حتقنا  لرين  ريلرعقنا   هةه طجلاميت  لغاهتي لتقتار باتلبناتي

 ريلقضيء طريال .
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االســـــــــم م
نوع 

 االنتهاك

املنطقة/ 

 املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ الواقعة

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  قرن  55 ذكا س نا حيىي طريقاط    1

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  قرن  30 ذكا فيض  س نا حيىي طريقاط     2

 

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 النوع االســـــــــم م
نوع 

 االنتهاك

املنطقة/ 

 املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ الواقعة

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  جاحي  طمثى زلج  س نا طريقاط   )جما ري  ط  ي (   1

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  جاحي  طمثى ط د  س نا طريقاط   )جما ري  ط  ي (   2

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  جايح ذكا حيىي ح ا هي   جي ا   3

 

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 الضرر

املنطقة/ 

 املديرية

مكان 

 الواقعة
 تاريخ الواقعة

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  إتالا سنيرة/ س نا حيىي طريقاط     1

 2018أغسا   13 آف قاط   يق  تضار طرياايا طري يم   2

 

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