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      ملخص:

 3ظهار ياوا انيناين الفوا ا  مان  12:00جوية عند السااعة الاا غارةالسعودي شن طيران التحالف 
 -منااللهم مفنققاة الرماا ا على سيارة مدنية تقل متسوقين من البدو خالل عودتهم إلاى 2018ديسفبر 

( آخرين مينهم طفل واتالف واحتارا  6( مدنيين قتلى وجرح )5محا ظة صعدة، خلفت ) -مديرية كتاف
 سيارتهم مالكامل.

 

         الواقعة:      فاصيل  ت

 3ظهار ياوا انيناين الفوا ا  مان  12:00أغار طيران التحالف السعودي الحرمي مصاروخ جوي عند السااعة 
كان  ي عودته من التسو  ومر قتاه  اهللاراصر جا استهدف سيارة الفواطن/ عيضة هادي ن2018ديسفبر 

عشرة مدنيين متسوقين مان أقارماه وجيراناه وقعات علايهم 
مديرياة  -ماا هم مفنققاة الرالغارة قبل وصولهم إلاى مناالل

( مدنيين وجارح 5ما أسفر عن مقتل )محا ظة صعدة،  -كتاف
( آخرين مينهم طفل وتدمير واتالف السيارة، ميانات وأسفاء 6)

 الضحايا أوردناها  ي مالح  هذا التقرير.

 

                                إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

                                   عامًا، شاهد من سكان املنطقة قال لنا:    44                         حممد املسعر، يبلغ من العمر              عبداهلل عبداهلل

حل  القيران الحرمي للتحالف السعودي  ي سفاء الفنققة والفنااط  الفاااورة لفديرياة كتااف يام قااا 
مصورة سا رة ومدون مراعاة ألي مبادئ وقيم إنسانية مشن غارة جوية استهدف مها سيارة/ عيضاة هاادي 

كيلو متار مان وصاولهم إلاى  2كتظة مالفتسوقين من أمناء منققة الرما  كانوا على معد مسا ة جاراهلل م
مناللهم معد أن ذهبوا  ي صباح انينين للتسو  من سو  مدينة كتاف قذ ت الغارة مالسيارة ومان كاان 

مااررة على متنها عدة أمتار وأحالت السيارة إلى حقاا كفاا معرارت معهاا ركامهاا الفتساوقين لت لاف 
( آخرين مينهم طفل ظلوا على الرمال مالفكان الذي وقعت  يه الغاارة 6( مدنيين وجرح )5مشعة مرحيل )

لحرمياة لالت القائرات ا فامالفايئ إليهم وإنقاذهم  أي أحدلفدة ساعة منذ وقوعها نتياة لعدا مقدرة 

 أحد ضحايا القصف

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
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https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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إلى أن الفكان الذي وقعت  يه  تحل   ي األجواء رغم ارتكاب الاريفة، إضا ةتساندها طائرة مدون طيار 
ساعاف الضاحايا إلوساائل نقال  مالغارة يقع  ي منققة نائية يعيش  يها البدو رعاة األغناا ليس لديه

الارحى وانتشال القتلى مصعومة ذهب أحد أقارب الضحايا إلى الفر   الصحي مفدينة كتاف وجاء معاه 
مفدينة صعدة أغلاب الارحاى حاالتهم حرجاة  مسيارة إسعاف ونقلوا الارحى إلى الفستشفى الافهوري

 وحياتهم على الفحك ل قورة إصاماتهم.

                                     عيان من األهايل قابلناه وأفادنا قائالً:           عامًا، شاهد     55                              حممد هادي قراوش، يبلغ من العمر 

الالت معظم منااط  مديرياة كتااف تعااني مان مفساي و ظاعاات ساببها عادوان التحاالف الساعودي م
الاوية على الفدنيين أغلابهم كاانوا متساوقين أو  اي األساوا  أسافرت عان مااالر مشاعة راح وهافاته 

ضحيتها العشرات، آخر هذه الفاالر قياا طيران التحالف الساعودي مشان غاارة جوياة اساتهد ت سايارة 
متسوقين من أمناء منققة الرما  يققنها مدنيين من البدو ليس لهم وسائل نقل للتساو  وكاان لاديهم 

الفستشافيات وكاان علاى السايارة  ها لشراء الغذاء ونقل الفرضى إلىذه السيارة  قط التي يذهبون عليه
( 5عان مقتال ) أسافرت ،ذهبوا  ي الصباح للتسو  وكانوا  ي طري  عاودتهم إلاى منااللهم اً( ش ص11)

دان مشاعة ينادل لهاا وجاالاريفاة مهولاة و ،وتادمير سايارتهم ميانهم طفال، ( آخرين6أش اص وجرح )
 .الضفير اإلنساني

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 5 5   القتلى
 6 5  1 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 تدمري
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

الفنققاة التاي تام اساتهدا ها تحقيقاات ميدانياة لفعر اة  الفركر القانوني اطلع على الواقعاة وأجارل
ون توجاد  سيارة مدنية لفتساوقين مان البادومدنية وأن الفكان الفستهدف عبارة عن ن الفنققة أووجدنا 

أي أهداف عسكرية  ي تلك الفنققة األمر الذي يؤكاد أن ماا قامات ماه قاوات التحاالف هاو اساتهداف 
يعاقب عليها القاانون الادولي، وخرقااً للفباادئ والقايم ية وهي جرائم متعفد للفدنيين والفنشفت الفدن

اساتفرار الساعودية وتحالفهاا  اي قتال واساتهداف  ومااردالتي أجفعت عليها الفاتفعات الفتحضرة. 
 التحاالف الساعودياألطفال والنساء والفدنيين ما هو إن جريفة مشعة تضاف إلاى الاارائم التاي  ماا لال 

ومسفع الفاتفع الدولي الذي ما لال صامتاً إلاء هذه الاارائم التاي ينادل لهاا جباين أل رتكبها أماا مري
اإلنسانية والتي ستشكل  ي الفستقبل القريب عقبة أماا تكاتف الفاتفاع الادولي ود اعاه عان الحقاو  

 والحريات مل ستكون هذه الارائم سوام  دولية  ي العدوان على الفاتفعات والدول.
 

   ز:            توصيات المرك

  الفركر القانوني للحقو  والتنفياة يادعو جفياع منظفاات الفاتفاع الفادني والفنظفاات الدولياة
وخصوصاً منظفات األمم الفتحدة إلى تحفل مسئولياتها األخالقياة واإلنساانية تاااه ماا يرتكباه 

 السعودي من جرائم مح  البشرية و اإلنسانية جفعا. التحالفطيران 
  الفتحدة ومالس األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سفعتها وسرعة العفل على كفا يدعو األمم

 وقف الحرب ووقف نريف الدا اليفني والحد من ارتكاب الارائم مح  أطفال ونساء اليفن.
  ويدعو إلى سرعة إرسال لاان تحقي  دولية للتحقي   ي هذه الاريفة وغيرها وتقديم مرتكبيها

 للقضاء 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

 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف قتيل 55 ذكر ناصر هادي ناصر جار اهلل 1
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف قتيل 45 ذكر قائد محفد قائد رايه 2
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف قتيل 20 ذكر هادي محفد عشوان 5
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف قتيل 22 ذكر أحفد مقل  حامس 4
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف قتيل 30 ذكر هادي محفد مقل  حامس 5

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف جريح 25 ذكر عارف ناصر هادي جار اهلل 1
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف جريح 23 ذكر حفدان ناصر هادي جار اهلل 2
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف جريح 27 ذكر عبداهلل ناصر هادي جار اهلل 5
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف جريح 16 طفل عبداهلل أحفد عشوان 4
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف جريح 40 ذكر عيضة هادي ناصر جار اهلل 5
 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف جريح 35 ذكر محسن هادي علي رايه 6

 صور بعض الضحايا من اجلرحى املدنيني
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د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 املنشأة
 العدد

نوع 

 الضرر
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2018ديسفبر  3 الرما  صعدة كتاف تدمير 1 سيارة عيضة هادي ناصر جار اهلل 1
 

 

  

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