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 ملخص:

في سياق جرائم الحرب التي دأب التحالف السعودي على ارتكابها بحق المدنيين منهم المرضى 
والطواقم الطبية وتدميره لمشافي الرعاية الطبية الريفية في اليمن شنت طائرة حربية للتحالف غارة 

الريفي  م على مستشفى كتاف2019مارس  26صباح يوم الثالثاء الموافق  10:30جوية عند الساعة الـ 
بمدينة كتاف محافظة صعدة، وقعت الغارة بمحطة وقود تابعة للمواطن صادق ناصر كندش قبالة 

( أطفال وجرح 5( مدنيين بينهم )8بوابة مستشفى كتاف الريفي لتسفر عن جريمة مروعة بمقتل )
( مدنيين آخرين أغلبهم من المرضى وطاقم المستشفى الريفي الطبي، وأحرقت ودمرت محطة 8)

لمستشفى خاصة األجهزة الطبية والمكاتب اإلدارية وسيارة إسعاف، تتواجد لالوقود وتدمير شبه كلي 
منذ ( Save the Children)الطفولة إنقاذ في المستشفى الريفي منظمة الصحة العالمية ومنظمة 

ظمات م، القت هذه الحادثة إدانات واسعة من قبل منظمات األمم المتحدة والمن2015و 2014عامي 
 غير الحكومية الدولية، وصفتها بأنها جريمة حرب.

 
 جانب من الدمار الذي لحق بالمستشفى والمحطة المستهدفة
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 فاصيل الواقعة:ت

من صباح يوم الثالثاء  10:30عند الساعة الـ
م شن طيران التحالف 2019مارس  26الموافق 

السعودي غارة جوية على مستشفى عبس 
الريفي بمدينة كتاف محافظة صعدة انفجرت 
القنبلة الجوية بمحطة وقود تتبع المواطن 
صادق كندش قبالة بوابة مستشفى كتاف كانت 

قود وأحرقتها عنيفة للغاية أتلفت محطة الو
كما دمرت شبه كلي األجهزة والمعدات الطبية 

التابعة لمستشفى كتاف الريفي وأصبح غير مأهول لتقديم الرعاية الطبية وخلفت الغارة مجزرة 
إنقاذ الطفولة ( أطفال كانوا يتلقون الرعاية الطبية لدى منظمة 5( مدنيين بينهم )8فضيعة بمقتل )

بالمستشفى وتفحمت للمدنيين المرضى تقدم خدمات الرعاية الطبية  ومنظمة الصحة العالمية التي
أجساد شخصين من الضحايا القتلى صاحب محطة الوقود وعامل معه أسماء قتلى الغارة هم: عبداهلل 

عاماً،  14 –وأخيه عاصم عائض قمشة سنوات،  10 –عاماً، صالح عائض قمشة  14 –سلطان كندش 
عاماً، حارس  55 –عاماً، محمد هادي غران  12 –سنوات، عمر حسين ثعبان  8 –صالح شاجع قوهي 

عاماً، مالك محطة الوقود،  22 –عاماً، صادق ناصر كندش  30 –مستشفى كتاف، وسامي حسين األعراج 
( مدنيين آخرين من الطاقم الطبي العامل بالمستشفى ومرضى ومتسوقين 8كما جرحت الغارة )

 أسماءهم في مالحق هذا التقرير.أوردنا بياناتهم و

كما أضر القصف الجوي بسيارة إسعاف للمستشفى وتدمير صيدلية ومحل تجاري وإتالف 
 محتوياتهما من األدوية واألغذية.

 

 

 

 انتشال ضحايا الواقعة 
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 الواقعة: ضحاياوإفادات شهود عيان 

عامًا، يعمل صحي تمريض بمستشفى كتاف الريفي منذ عام  43 –عبداهلل عبداهلل الثاليا 
، وقعت الغارة الجوية أثناء قيامه بعمله في المستشفى، أصابته الغارة في رأسه م2000

 وساقه األيسر بعد نقله إلى المستشفى الجمهوري بصعدة قابلناه وقال لنا:

يجعلني بعملي كصحي تمريض في مستشفى كتاف الريفي كواجب إنساني منذ الصباح وأنا أقوم "
ال يأتون إلى المستشفى لطلب الرعاية الطبية وبعد تقرير مواظباً في تقديمه وكنت استقبل أطف

أطباء منظمتي الصحة العالمية ورعاية األطفال الدولية وقيامهم بكتابة عالجهم يذهبون إلى 
الصيدلية لجلبها ويأتون إلي لضرب اإلبر، كان العمل يسير في المشفى كالعادة وباألخص في هذا 

تلف األعمار وخاصة األطفال مع آبائهم لتلقي العالج، يستقبل اليوم يزداد توافد المدنيين من مخ
كونه الوحيد  %60( حالة مرضية نسبة األطفال منهم قد تتجاوز 70إلى  60المشفى يومياً ما بين الـ )

ـ  حدث ما لم يكن في حسباننا  10:30الذي يأتون إليه أغلب سكان مديرية كتاف والبقع، وعند الساعة ال
على اإلطالق نظراً للطبيعة المدنية الصرفة للمستشفى ومحيطه والمكان الذي يقع  ولم نكن نتوقعه

بغارة جوية عنيفة جداً قذفني ضغطها إلى مخزن األدوية الذي كان  فيه، لم أشعر في هذا الوقت إال
أمامي وكنت في تلك اللحظات أقوم بضرب حقنة مسكنة لطفل يعاني من المالريا، فقدت وعيي 

 ".ي بشظية في رأسي ولم أفق إال في المستشفى الجمهوري بمدينة صعدةجراء إصابت

عامًا، أحد جرحى الغارة الجوية قابلناه وتحدث  30يبلغ من العمر  –رأسين  محمد هادي أبو
 إلينا بقوله:

يوم الثالثاء إلى مستشفى كتاف لطلب العالج وإجراء معاينة طبية حيث أنني كنت ذهبت صباح "
ت سيارتي وفي هذا اليوم تشهد مدينة كتاف مركز المديرية سوقاً شعبياً يأتون إليه مريضاً فاستقل

سكان مختلف المناطق للتسوق ويقع المستشفى جوار السوق الشعبي بعد أن عرضت حالتي على 
أطباء المستشفى ومنحي أدوية خرجت من المستشفى وأنا متفاءل بتماثلي للشفاء وقفت سيارتي 

نة أمام بوابة المستشفى للتزود بالوقود وكان الوقت تقريباً عند العاشرة صباحاً بمحطة كندش الكائ
لى ثم رمت بجسدي على األرض عوفي هذه األثناء ما شعرت إال بالغارة الجوية قذفني ضغطها إلى أ

وحاولت النهوض ولم استطع، كنت بوعيي التفت يميناً ويساراً برضوض وشظايا من الغارة أصبت 
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من محطة الوقود والمنطقة المحيطة لم استطع الرؤية بصورة يتصاعد فرأيت غبار ودخان عنيف 
سليمة، زحفت بجسدي إلى جوار حائط محل تجاري وشاهدت أشالء متناثرة وطفل جسده ممزق 

محطة الوقود تلتهمها النيران حتى تفحمت، لم  قذفته الغارة إلى قارعة الطريق وجثة صاحب
يستطع أحد في تلك اللحظات أو بعدها بنحو عشرين دقيقة تقريباً من وقوع الغارة االقتراب وإنقاذ 

خاف أوائل أالمصابين فالطيران الحربي كان ما يزال يحلق بكثافة في األجواء ويرصد كل حركة مما 
اإلنقاذ، بعد محاالت عديدة ألوائل المستجيبين تم إنقاذي  المستجيبين عن التحرك والقيام بجهود

 ".وإنقاذ سائق سيارة إسعاف أصيب من الغارة الجوية

عاماً، يملك صيدلية تقع على بوابة مستشفى كتاف الريفي،  42 –عائض صالح قشمة 
أعوام وعاصم  10ذهب للتسوق من السوق قبل الغارة الجوية بلحظات وترك أوالده صالح 

بصيدليته وعاد بعد الغارة ووجدهما جثث هامدة قد اغتالت شظايا الغارة امًا ع14
براءتهم كما أتلفت كافة األدوية بالصيدلية، قابلناه وهو يقيم مراسيم عزاء لفقدانه 

 أبناءه وقال لنا:

ومستلزمات ضرورية ألسرتي حيث يتوافد الباعة والمتسوقين في مضيت إلى السوق لشراء أطعمه "
تعد كانت حماً وتركت أوالدي عاصم وصالح في صيدليتي دليوم بكثافة ويصبح سوق كتاف مزهذا ا

مصدر دخلي إلعالة أسرتي، تقع الصيدلية أمام بوابة المستشفى، كان المرضى يأتون إلي بوصفات 
إنقاذ الدواء الذي يقرره أطباء وتعمل منظمتين في المستشفى وهي منظمة الصحة العالمية ومنظمة 

، إضافة إلى مكتب الصحة بالمديرية وكان الكادر الطبي العامل في المستشفى السويديةفولة الط
طبيباً وممرضاً وفني أشعة ومخبريين أثناء وقوفي أمام محل تجاري في السوق وفجأة سمعت  26

وشاهدت الشظايا واألحجار قنبلة جوية منطلقة نحونا استلقيت بجسدي على األرض ثم دوت القنبلة 
قذف في كل اتجاه وقعت أمام بوابة مستشفى كتاف وبالتحديد ضربت محطة وقود أمام تن

المستشفى وجوار صيدلتي تذكرت أوالدي وانطلقت نحو الصيدلية لتفقدهم وكنت اسمع تحليق 
الطائرات الحربية ما زال مستمراً في األجواء والناس ينصحوني وينادون علي بعدم الذهاب إلى مكان 

معاودة القصف وذهبت بمفردي فأنا أريد رؤية أوالدي واطمئن عليهم وصلت باب  الغارة خشية
صيدلتي وجدهما قد قضت عليهم شظايا من الغارة الوحشية سقطت بينهما وتعرضت لغيبوبة 

 ".جراء مشاهدتي ألجساد أوالدي على تلك الفظاعة
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ل مع عمه صادق كندش عاماً للعم 14 –ذهب ولدي عبداهلل  عاماً، 42قال سلطان محمد كندش 
مالك محطة الوقود التي وقعت فيها القنبلة الجوية وبعد وقوع المجزرة البشعة التي خلفتها ذهبت 

المذبحة من بشاعة كنت مصدوما لتفقد ولدي وأخي فلم أجد سوى بعض من أجسادهم متفحمة 
النيران بقيت محطة أخي صادق قد أصحبت أثراً بعد عين ووجدت خلفتها الغارة الجوية، التي 

تلتهم كل شيء فيها، كان ابني عبداهلل يذهب لمساعدة عمه صادق بالعمل في المحطة كي 
يعطيه نقوداً لتغطية نفقاته الدراسية وأيضاً مساعدتي في شراء أغذية ألخوته فحالتنا المادية حرجة 

 ".الحرب والحصار الذي يقوم به تحالف العدوان السعوديجراء ونكابد أوضاع بائسة 

 

 :رسميةإفادات 

( مدنيين 8بيان صادر عنها بأن الغارة الجوية أدت إلى مقتل ) بصنعاء  في بحسب وزارة الصحة
( آخرين بينهم أربع حاالت حرجة للغاية تم نقلهم إلى المستشفى 8بينهم أربعة أطفال وجرح )

الجمهوري في مدينة صعدة، وتدمير مشتفى كتاف الريفي تدميراً شبه كلي، خاصة األجهزة الطبية 
اف الذي جرح سائقها عبداهلل زايدة وطفلين أبناء الصيدلي عبداهلل والمكاتب اإلدارية وسيارة إسع

 قمشة والضحايا اآلخرين من المرضى والمتسوقين.

 Save theالطفولة )إنقاذ عاماً، أحد العاملين في منظمة  30 –في مقابلة لـ/ معوض علي األعرج 

Children( 8بي مكون من )( مكتب اليمن، والتي تعمل في مستشفى كتاف الريفي بكادر ط
ة ألطفال مديرية كتاف والبقع أفاد المركز بأن الغارة الجوية التي يأشخاص يقدمون الرعاية الصح

( 8أطفال وجرح )حارس المستشفى وعدة ( مدنيين قتلى بينهم 8استهدفت المستشفى قد خلفت )
نه لم تستطع فرق مدنيين آخرين أحدهم يعمل في المستشفى سائقاً لسيارة اإلسعاف، كما أفادنا أ

اإلنقاذ انتشال وإسعاف الضحايا نظراً لتحليق طيران التحالف السعودي في أجواء المنطقة لمدة 
 دقيقة. 20تقارب 
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 :للواقعةأدانات 

 وزارة الصحة اليمنية:
استهداف طيران م أدانت فيه 2019مارس  26بتاريخ وزارة الصحة العامة والسكان عن بيان صادر ل

السعودي محطة غاز أمام بوابة مستشفى كتاف العام بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد التحالف 
 .سبعة أشخاص أربعة منهم أطفال وجرح ثمانية آخرين أربعة منهم إصابتهم خطيرة جداً

ر شبه كامل لمستشفى كتاف خاصة األجهزة وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الغارة أدت إلى تدمي
الطبية والمكاتب اإلدارية وسيارة إسعاف جرح سائقها عبداهلل زايده، مبيناً أن اثنين من األطفال 

 .الشهداء نجلي صالح قمشه أحد كوادر المستشفى

واعتبر البيان هذه الجريمة تعكس همجية ووحشية العدوان الذي اليعطي اعتباراً للهيئات 
 .نظمات األممية والقوانين الدولية فضالً عن استمرار استخفافه بأرواح اليمنيينوالم

واستنكر البيان بأشد العبارات هذه الجريمة التي تضاف إلى قائمة الجرائم السابقة التي ارتكبها 
 .طيران العدوان، مشيرة إلى أنها ترقى إلى جريمة حرب

اره إلى التحرك الجاد إليقاف العدوان ورفع الحصار ودعت الوزارة جميع منظمات العالم وبقية أحر
 .وتقديم قيادات دول تحالف العدوان إلى المحاكم الدولية

وطالب البيان المنظمات العالمية الصحية بأن ترتقي بمستوى دعمها مع ما يعانيه اليمن وقطاعه 
بي السعودي الصحي من تدمير ممنهج وآخره تدمير مستشفى كتاف العام بقصف الطيران الحر

 .لمحيطه وقتل وجرح عدد من العاملين فيه وأبنائهم

 األمم المتحدة:

بتاريخ  مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمناألمم المتحدة عبر 
قتل ما ال يقل عن سبعة مدنيين وجرح ثمانية م قالت في بيان إدانتها للواقعة: 2019مارس  27

آخرون نتيجة غارة جوية باألمس على مشفى في مديرية كتاف بمحافظة صعدة وتؤكد التقارير 
 الواردة من المنطقة عن مواجهة صعوبة في عمليات اإلنقاذ بسبب عدم األمان، وقالت السيدة

القانون اإلنساني الدولي واضح جداً في هذه النقطة "ليزغراندي منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن: 
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ويتعين على األطراف أن تفعل كل ما هو ممكن لحماية المستشفيات والمرافق الصحية وهذا ليس 
ليرا ينتشر كالنار وقالت غراندي بدأ وباء الكو "التزاماً طوعياً بل أنه مسؤولية أساسية تقع على عاتقها

حالة وفاة وأكثر من  200في الهشيم في كافة أرجاء البلد وقد شهدنا خالل الثالثة األشهر الماضية 
حالة يشتبه إصابتها بالمرض ومن غير المعقول أن يتم تدمير مثل هذه المنشآت عندما يكون 110000

 . (1)"الناس في أمس الحاجة إليها

 (Save the Childrenالطفولة )إنقاذ منظمة 

 8صبي يبلغ من العمر في بيان صادر عنها أفادت عن أن أغلب الضحايا كانوا أطفال حيث قتل 
عامًا  14عامًا وصبي واحد عمره  12أعوام وصبيان عمرهما  10طفل آخر يبلغ من العمر وقتل سنوات. 

 وصل إجمالي عدد القتلى اآلن إلى ثمانية.وأيضًا. 

إلى المناطق المحيطة بعد قد نزحوا موظفون الذين بقوا على قيد الحياة المرضى والكما أفادت أن 
 الهجوم ، واضطر المستشفى إلى اإلغالق.

تشير التقييمات المبكرة إلى أن األدوية والمعدات الطبية قد تعرضت ألضرار ودمرت في كما 
رر مولد المستشفى الهجوم. وبحسب ما ورد تم تدمير الصيدلية ، مع إتالف جميع أدويتها. كما تض

 قد يستغرق األمر أسابيع أو أشهر حتى تعود المنشأة إلى عملياتها الطبيعية.ووسيارة إسعاف. 

أن األمن مستمر في التدهور ، حيث تحلق الطائرات بانتظام في سماء المنطقة ت المنظمة أفادو
 وتواصل الضربات الجوية في المناطق المحيطة.

 منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن:قال جيسون لي ، نائب مدير و

الذي  الجويحتى في المجتمعات التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ، تسبب القصف "
 وقع أمام هذا المستشفى في خوف وصدمة هائلة. مع استمرار الضربات الجوية في المنطقة.

بوضع ل إنه يهدد أيضًا القتلى والجرحى فحسب ، بإزهاق األرواح لم يقتصر هذا الهجوم على "
شخص في المنطقة. قد تضطر النساء الحوامل للوالدة دون  5000كارثي على الرعاية الصحية لـ 

                                      
(1)  -attacks-during-killed-and-wounded-civilians-https://reliefweb.int/report/yemen/innocent

enar-taizz-and-ada-sa-hospitals 
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الرعاية التي يمكن أن تنقذهم وحياة أطفالهم. قد يتضور األطفال الجائعون دون عالج منقذ للحياة 
 لسوء التغذية الحاد.

لب بالتحقيق الفوري للواقعة ومحاسبة المسؤولين كما أدان جيسون لي ذلك العمل اإلجرامي وطا
خمسة أطفال وعامل قتل ببساطة ال يمكن أن يكون هناك عذر لهذا العمل المروع. "عنها بقوله: 

، هذه الحادثةصحي في مكان مخصص إلنقاذهم. يجب أن يكون هناك تحقيق فوري وموثوق في 
 .(1)"هاويجب محاسبة المسؤولين عن

 

 الواقعة:نتائج 

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 8 3  5 القتلى

 8 8   الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
 

   
 

  1  1 1 تدمير

 1  1   تضرر

 

 

                                      
(1)  -killed-children-number-bombing-hospital-https://www.savethechildren.net/article/yemen

five-rises 
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

والمراكز الصحية تعتبر من جرائم الحرب أي شكل من أشكال الهجمات الحربية على المستشفيات 
التي تقدم خدماتها والرعاية الطبية للناس الذين هم في األساس في أمس الحجة إليها كما هو 
حال اإلنسان اليمني الذي أصبح طلبه للرعاية الطبية محفوفاً بالمخاطر أحياناً تؤدي لجوئه إليها 

م بها طائرات التحالف السعودي لطلب العالج والتداوي إلى القتل واإلصابة بالغارات الجوية التي تقو
والذي مارس مختلف جرائم الحرب وأساليب االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني وتعرضت 
مشافي اليمن لهجماته الحربية إضافة إلى الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف وآخرها ما حصل 

مه الطبي والمرضى من مختلف لمستشفى كتاف الريفي من تعرضه لغارة جوية في ذروة تواجد طاق
أبرز هذه الحاالت التي كانت تتلقى الرعاية الصحية هم من فئة األطفال كما تعمل منظمات  راألعما

في المستشفى والتحالف السعودي لديه إحداثيات بمكان المستشفى والطابع  وطبيةدولية إنسانية 
للحقوق والتنمية من واقعة القصف  المدني واإلنساني السائد عليه، وقد تحقق المركز القانوني

وأجرى تحقيقاً ميدانياً ومقابالت شملت شهود عيان وناجين من األطباء والفرق الطبية العاملة في 
العاملة فيه وجميع تلك الشهادات اإلنسانية المستشفى بمن فيهم الفرق التابعة للمنظمات الدولية 

ى الوجه الحقيقي المتوحش الذي يسود أعمال واألدلة واإلفادات التي تلقاها المركز أكدت عل
التحالف السعودي العدائية بقيامه بشن هذه الغارة الجوية التي خلفت هذه المأساة والكارثة غير 

يستلزم المقبولة حيث تشكل هذه الواقعة التي قام بها التحالف جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية 
وفقاً ألحكام القانون من قيادة ومسئولي التحالف عنها معاقبة ومساءلة مرتكبيها والمسؤولين معه 

، بل يشدد القانون الدولي اإلنساني في معاقبة مرتكبي مثل هذه االنتهاكات الجنائي الدولي
الجسيمة لقواعده ومبادئه اإلنسانية الدولية وأوجب على رفع المسئولين عن هذه االنتهاكات سواءً 

 .نوية لألمم المتحدةدول أو أفراد في قائمة العار الس
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 توصيات المركز:

  المركز القانوني للحقوق والتنمية يدعو جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية
وخصوصاً منظمات األمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه ما 

 .ءواإلنسانية جمعايرتكبه طيران التحالف السعودي من جرائم بحق البشرية 
  كما يدعو األمم المتحدة ومجلس األمن إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعتها وسرعة العمل

على وقف الحرب ووقف نزيف الدم اليمني والحد من ارتكاب الجرائم بحق أطفال ونساء 
ب ، ونشدد على إدراج السعودية وتحالفها في قائمة العار السنوية الرتكابها جرائم حراليمن

 .وقتلها وتشويهها األطفال اليمنيين وقصفها للمستشفيات والمراكز الصحية
  ويدعو إلى سرعة إرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها وتقديم

 مرتكبيها للقضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

 المدنيينصور بعض الضحايا من القتلى 
 

 
 عاماً  55 –محمد هادي غران  –صورة لجثة حارس مستشفى كتاف الريفي 

   
  

نوع  العمر النوع ــــــــماالسـ م
 االنتهاك

المنطقة/ 
 تاريخ الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 14 طفل عبداهلل سلطان محمد كندش   1
 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 22 ذكر صادق ناصر كندش    2

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 55 ذكر محمد هادي محمد غران    3

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 30 ذكر سامي حسين صالح االعرج    4

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 10 طفل صالح عايض صالح قمشة    5

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 12 طفل عاصم عايض صالح قمشة    6

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 8 طفل صالح شاجع قمشة    7

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف قتيل 12 طفل عمر حسين قائد ثعبان   8
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

 المدنيين الجرحىصور بعض الضحايا من 
 

 
 عاماً  30 –صورة الجريح محمد هادي أبو راسين 

  

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
 االنتهاك

المنطقة/ 
 الواقعةتاريخ  مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 24 ذكر عيضة عيضة ديبان   1

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 22 ذكر نائف أحمد كندش   2

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 40 ذكر عبداهلل شايع زائدة   3

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 45 ذكر عبداهلل عبداهلل الثاليا   4

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 35 ذكر محمد هادي أبو راسين   5
 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 20 ذكر فضل هادي أحمد العنز   6
 2019مارس  26 الريفيالمستشفى  صعدة كتاف جريح 45 ذكر محمد مسفر محمد جروان   7
 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف جريح 30 ذكر مد حسين صالح أبو راسينحأ   8
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 (.3ملحق رقم )

 المدمرة والمتضررةأسماء وبيانات المنشآت المدنية 

نوع  نوع المنشأة اسم صاحب المنشأة م
 الضرر

المنطقة/ 
 تاريخ الواقعة مكان الواقعة المحافظة المديرية

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف تدمير محطة وقود صادق ناصر كندش   1

 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف تدمير صيدلية عائض صالح قشمة   2
 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف تضرر سيارة إسعاف منظمة الصحة العالمية   3
 2019مارس  26 المستشفى الريفي صعدة كتاف تدمير مستشفى مستشفى كتاف الريفي   4

 

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 
 

 
 صورة ألطالل الدمار والحرائق التي التهمت محطة الوقود وسيارات المدنيين وسيارة إسعاف 
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 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 

 

  

  

 صنعــــاء –اليمــــن  -المركز القانوني للحقوق والتنمية  صادر عن/

http://www.lcrdye.org/
mailto:info@lcrdye.org
https://lcrdye.tumblr.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.youtube.com/lcrdye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://t.me/LCRDye
http://www.twitter.com/LCRDye
http://www.facebook.com/lcrdyemen

