
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير حقوقي يوثق

 قتل وإصابة مدنيين
 خيمة أسرة نازحةقصف ب
 حمافظة حجة – مستبأمديرية  – اهليجةمنطقة 

 م2018 ديسمبر 26بتاريخ 

 
 
 
 

 إعداد/ المركز القانوني للحقوق والتنمية
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         الواقعة:      فاصيل  ت

م شنت طائرات مقاتلـة بـد ط طرـار تابعـة 2018ديسمبر  26فجر يوم األربعاء الموافق من  4عند الساعة الـ
استهدفت خرمة تأ ي أسرة المـواطن زـزاع علـي  ـرف اع العلرـي  ترنللتحالف السعودي غارترن جوي

ــتهدفت ــة اس ــارة الداتر ــائق الا ــر دل  الناعحــة  أعقبهــا بعق
 الكائنـة فـي  "الخرمـة"متر عن مسكنهم  10سرارتهم تبعد 

ما أسـرر عـن محافظة حجة،  -مديرية مستبأ -رجةمنطقة اله
عامـا،،  13 -رحرل طرلرن زما/  رف اع ززاع علـي العلرـي

ــي مكــو  العلرــي ــي عل ــا جــر    10 - شــائع عل ــا،، ام ( 5عام
أشخاص آخرين من األسرة  زم: أب األسرة/ ززاع علي  رف 

 -عاما،،  ع جته/ سنكره تاصر مبخوت العلرـي 60 -ع العلريا
عاما،،  علي ززاع علي  رف اع العلري البـال   22 -عاما،،  تبات ززاع 30 -عاما،،  أبنائهما/ جمرلة ززاع 50

سنوات، اما دمرت الاارات خرمتهم التي ااتت تأ يهم  سرارة تو  زرلواس  أ رت بسرارة  8من العمر 
ها األسرة الناعحة إ افة إلى تروق لطعاط الماعز التي تعتمد علرها األسرة في توفرر مطالـ  أخرى تملك

 العرش  الحراة.
 

       وناجين                  إفادات شهود عيان

                                          عامًا، أب األسرة النازحة اليت استهدفت طائرات     06                ، يبلغ من العمر                       هزاز علي ضيف اهلل العليي

                                                         جرح مع عدد من أفراد أسرته قابلناا  أنناامت ثانلاه للعاشف   ا           خيمتهم                التحالف السعودي 

                                                   عبس الذي تدير  منظمة أطبامت بش حدود، وأفادنا قائشً:

 إال بضاط الصار خ لم أشعري تلك اللحظات استرقظنا أتا  ع جتي فجر يوم األربعاء لنؤدي صالة الرجر  ف
أطلقته طائرات التحالف السعودي لذفني الضاط إلى خارج خرمتنا التي تأ ينـا، حا لـت النهـو   الذي

انـت مصـابا، باصــابات متوسـطة رأيــت النرـراط بــدأت تلـتهم الخرمــة  زنـات ع جتــي سـنكره تنــاديني 
التراب حتـى بـمتدت إلى جسدزا لمت باطرـاء النرـراط التي ترتديها  النجدتها، النرراط طالت مالبسها 

عامـا،،  22 تبـات زـزاع عامـا،،  30 لمت بسحبها إلى خارج الخرمة، ثم عدت إلـى بنـاتي: جمرلـة  هاأخمدت
لمت باتقاذ ال  احد منهم  إخراجهم من الخرمة إلى تحت شجرة تبعد مسافة سنوات،  8 أخرهن علي 

ت حرنما انت ألوم رغم جراحي باتقاذ المصابرن من أسـرتي عـا دت ، في تلك اللحظامتر من الخرمة 20

 ضحايا الواقعةبقايا جثث 
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علـى اتطالله إلى المكـاط لحظـات  شـازدت د ي الصـار خ سمعت صررر الطائرات لصرها بصار خ آخر 
عندما شازدت الاـارة الداترـة علـى سـرارتنا التـي   يلحق الدمار بسرارة أخرى دمرزالرسرارتنا الهرلواس 

بقرت مع الجرحى تحت القجرة انـت منهكـا،  حـالتي تـدزورت  تنا التي احترلتخرمأمتار عن  10تبعد 
عاما،  طرل حرردي شائع علي العلري اـاتوا  13-إلى األسوأ جراء إصابتي، ااط في بالي  لدي/  رف اع

شازدت أشالئهم مبعدرة برن راام الخرمة أثنـاء لرـامي بـاخراج الجرحـى  الخرمةفي الجات  األيمن من 
 اآلط إلى مقرى عبس الريري  تحـن تقلناا حتى طلو   وء الصبا   جاءت إلرنا سرارة إسعاف  تم اتتظرت

 تتلقى الرعاية الطبرة فره.

                                            عاماًا، اااهد عيااأ وأب أحاد األط ااي الاذين ا تالات     83                                   علي علي مكوع العليي، يبلاغ مان العمار 

                  وحتدث إلينا قائشً:                                                  الغارة األوىل عل  مسكن االسرة النازحة برامتهتم قابلنا  

تز  عمي ززاع علي العلري مع أسرته من منزلهم الذي ااط يقع في إحدى القرى الريررة بمديرية حر  
بمديرية مستبأ منذ بداية عد اط التحالف السعودي على الرمن  في فجر يوم األربعاء  إلى منطقة الهرجة

،  لعـت باستهداف خرمـتهم  سـرارتهم أحالت غارترن جويترن لام الطرراط الحربي للتحالف السعودي
 طرل آخـر مـن  معهم لتسرر الاارات عن رحرلهسنوات  10 -الاارات أثناء تواجد  لدي الطرل/ شائع علي

لـم تبـق   صلت  لد لام سكاط المنطقـة بجمـع أشـالئهما أصـبت بالصـدمةفي الصبا   ،سرة عمي ززاعأ
( أشـخاص لـد تـم تقلهـم إلـى مقـرى 5الاارات أي أثر أ  مالمح لجسد  لدي تدلني علره، الجرحى زـم  

 عبس الريري.

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 2   2 القتل 
 5 1 3 1 اجلرح 

 املن آت املدنية:

 
  

 1 1 تدمري
 1  تضرر
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقـة التـي تـم اسـتهدافها تحقرقـات مرداترـة لمعرفـة  المراز القاتوتي اطلع على الوالعـة  أجـرى
 ال  خرمة تأ ي أسرة تاعحة  سرارة تابعة لهممدترة  أط المكاط المستهدف عبارة عن ط المنطقة أ  جدتا 

توجد أي أزداف عسكرية في تلك المنطقة األمر الذي يؤاد أط ما لامت به لوات التحالف زو استهداف 
رم يعال  علرها القـاتوط الـد لي،  خرلـا، للمبـادل  القـمتعمد للمدتررن  المنقآت المدترة  زي جرائم 

اسـتمرار السـعودية  تحالرهـا فـي لتـل  اسـتهداف   مجـردالتي أجمعت علرها المجتمعات المتحضرة. 
 التحـالف السـعودياألطرال  النساء  المدتررن ما زو إال جريمة بقعة تضاف إلـى الجـرائم التـي  مـا عال 

التـي ينـدى لهـا جبـرن  مسمع المجتمع الد لي الذي ما عال صامتا، إعاء زذه الجـرائم أى رتكبها أمام مري
اإلتساترة  التي ستقكل في المستقبل القري  عقبة أمام تكاتف المجتمـع الـد لي  دفاعـه عـن الحقـوق 

  الحريات بل ستكوط زذه الجرائم سوابق د لرة في العد اط على المجتمعات  الد ل.
 

               توصيات المركز:

  المراز القاتوتي للحقوق  التنمرـة يـدعو جمرـع منظمـات المجتمـع المـدتي  المنظمـات الد لرـة
 خصوصا، منظمات األمم المتحدة إلى تحمل مسئولراتها األخاللرـة  اإلتسـاترة تجـاه مـا يرتكبـه 

 السعودي من جرائم بحق البقرية   اإلتساترة جمعا. التحالفطرراط 
 األمن إلى الحراظ على ما تبقى من سمعتها  سرعة العمل على  اما يدعو األمم المتحدة  مجلس

  لف الحرب   لف تزيف الدم الرمني  الحد من ارتكاب الجرائم بحق أطرال  تساء الرمن.
  يدعو إلى سرعة إرسال لجاط تحقرق د لرة للتحقرق في زذه الجريمة  غررزا  تقديم مرتكبرها 

 للقضاء الد لي.
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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

مكاأ 

 الواقعة
 تاريخ استهدافهم

 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ لترل 13 طرل  رف اع ززاع علي العلري 1
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ لترل 10 طرل شايع علي علي مكو  العلري 2

 

 الضحايا من القتل  املدنيني بقاياصور 

  

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكاأ 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

1 
ززاع علي  رف اع 

 العلري
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ جريح 60 ذار

2 
سنكرة تاصر مبخوت 

 العلري
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ جريحة 50 أتدى

 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ جريحة 30 أتدى جمرلة ززاع علي العلري 8
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ جريحة 22 أتدى تبات ززاع علي العلري 4
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ جريح 8 طرل علي ززاع علي العلري 5
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د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 املن أةاسم صاحب  م
نوع 

 املن أة

نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكاأ 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ تدمرر خرمة ززاع علي  رف اع العلري 1
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ تدمرر سرارة ززاع علي  رف اع العلري 2
 2018ديسمبر  26 الهرجة حجة مستبأ تضرر سرارة ززاع علي  رف اع العلري 
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