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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 1صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 
  املكــــان :

  .( كيمو متر50حوث محافظة عمران التي تقع جنوب غرب محافظة صنعاء وتبعد عن العاصمة حوالي ) مديرية

 .من اليوم التالي صباحا 9مساء الى   7  :االًزهبنسهي 

 .اح الخميسبم  من مساء االربعاء الى ص15/4/2015 :االًزهبن ربرٌخ

 
 ًىع االًزهبن:

 أدى إلى قتل وجرح مدنيين وتدمير منشآت مدنية. ،محافظة عمران -حوث مديرية قصف بالطيران الحربي عمى  
  

 جهخ االًزهبن:
المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا وىي )اإلمارات ، الكويت، قطر، البحرين، مصر، السودان،  

 .أمريكا( المغرب، األردن،
 

 وصف ولبئغ االًزهبن :
م اثناء تواجد 2015\4\16الخميس م والى صباح 2015\4\15السابعة مساء االربعاء الموافق  الساعة في 
تيم قامت طائرات السعودية وحمفائيا باستيداف المدينة اسيار بات النفطية قمام محطة المشتأليم و ز نين في مناطالموا

محطة وقود  ريقتيل وجريح وتدممما ادى الى سقوط عشرات الضحايا بينيم اطفال ونساء بين  عدد من الغاراتب
 التي كانت في انتظارالسيارات الخاصة والنقل واألجرة رة محممة بالغاز ودينة تحمل اعالف لمدواجن وعشرات طوقا
  .ن المجاورةية ومنازل المواطنيدارة امن المدير إغاز وتدمير جسرين عبور ومبنى الة ئتعب

القتل المباشر لممدنيين  واإلصابات واألضرار بشيادات المركز القانوني وثق حاالت ارتكاب جريمة 
فادات الضحايا والصور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية .  الشيود وا 

 افبداد شهىد هي البرة الضحبٌب :
 ب (–م  -ع  ) الشاىد -
التلي تلم اسلتيدافيا بصلارو  مالك شاحنة النقلل كيمو متر وىو 2كان يبعد عن االنفجار بمسافة انو  افاد  

الثالثللة األشللخا  تفحمللت اجسللاميم وىللم   افللاد انوىللي تحمللل عشللرة طللن عمللف دواجللن وبللداخميا ثالثللة اشللخا  
.صلالح ناصلر بطحلان وأفلاد الشلاىد قلائال انلو بعلد اسلتيداف الدينلو 3مبروك عايض حزام الحمحملي .2.صريم وازع 1

ارات يالسلضلمن وملن طريلق العلام وتلم اسلتيداف السليارات ملرة أخلرى اقتطعت الطريق وتجمعت السيارات المارة في ال
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 2صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

سيارة ىيموكس تحمل تسعة اشخا  تفحمت اجساميم في السليارة التلي تلم تلدميرىا كملا تلم قصلف قلاطرة  المستيدفة
اخلل تحمل مواطنين كما تدمرت المحالت التجارية القريبة ملن االنفجلار تلدميرا كميلا حيلث قتلل العديلد ملن الملواطنين د

 .عبلدالعظيم عبللدال الحضللوري كمللا3.محملد عمللي الحضللوري 2محملد عبللدال الحضللوري .1محالتيلم التجاريللة مللنيم 
 .  تدمرت العديد من منازل المواطنين

 شاىد آخر: -

قال: أنو أثنلاء القصلف عملى منطقلة حلوث شلاىد طفلاًل ملن أقربائلو يبمل  ملن العملر أربلع سلنوات أصليب بحاللة ىملع  
وخلوف وععللر شللديد، كللان يمعللب فللي الشللارع وأراد أن يعللود لمنزلللو ليختبللص فيللو مللن صللواريخ القصللف، وعنللدما وصللل 

وكلان ىلعا المنللزل مبنيلًا عمللى شلف جللرف،  الطفلل إللى جللوار منلزليم رأى المنللزل قلد تلدمر كميللًا عملى رؤوس سللاكنيو،
وبعد أن شاىد الطفلل منلزليم قلد تلدمر، شلاىد الطفلل وىلو يسلقط ملن الجلرف وأصليب بجلروح بالغلة فلي اللرأس وعلدة 

 كسور في يديو ورجميو وىو اآلن مصاب بغيبوبة في العناية المركزة في المستشفى.

 
 افبداد طجـــــٍخ :

قتمللى يم كللان مللن اتيالمستشللف ئلللى طللوار إوصللمت ن قتيللل وجللريح يبللالحللاالت  عشللرات مللن عللنمصللدر طبللي أكللد  
  ،متنلللاثرة واللللبعض كانلللت اجسلللادىم متفحملللةواشلللالء بشلللرية قطلللع صلللمت جثلللث ىاملللدة  ( بيلللنيم اطفلللال و 45)علللدد
  بللين اعمللارىم وتتللراوحوكسللور وحللروق رة يللخط مصللابين بجللروح  (70)ايضللاع عللدد ياتالمستشللف تاسللتقبم كمللا
دويلة للى األإفتقلر تنتيجلة لمحصلار المفلروض عملى الليمن  المستشلفياتن المصدر الطبلي أفاد وأ ،نةس (55ى  إل 4)

 مر العي يتسبب بتدىور الحالة الصحية لممصابين والمرضى.والمستمزمات الطبية األ
  

 ًزبئج هب خلفه المصف هي ضحبٌب واضزار: :
 الضحايا: -

 طفال  أال منيم يقت (45) ه ثر إما نتج عن القصف من ضحايا واضرار حيث سقط عمى وثق المركز القانوني 
 .بيعا التقريرلممالحق الخاصة بجروح مختمفة وبياناتيم وفقا  مدنياً ( 70صيب )أكما 

 االضلللللللللللللللللللللللللللللرار:  -
 .محطة وقود وقاطرة بجوارىا محممة بمادة الغاز تدمير -1
  .بمادة الغازتزويدىا  نتظاراالمحطة بفي تدمير عشرات السيارات والباصات التي كانت  -2
 .عالف لمدواجن اثناء مرورىا في الطريق العامأدينة محممة ب تدمير عشرات السيارات والناقالت + -3
 الى تدمير سوق تجاري بالكامل بما فييا من بضاعة وموطنين. ةضافتدمير عدد من المحالت التجارية  باإل -4
 ساكنيو العين سقط العديد منيم بين قتيل وجريح  وشردت بقية االسر.عمى عدد من منازل المواطنين انييار  -5
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 3صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

  .تدمير عدد من منازل المواطنين بشكل جزئي -6
صعدة، أحدىما يقع وسط ظة فومحاعبور في الطريق العام العي يربط بين مدينة حوث تدمير جسران لم -7

  .يبعد عنو مسافة عشرة كيمو متر تقريبًا باتجاه مدينة صعدةيسمى جسر حواري و مدينة حوث واآلخر 
 

 وصف االًزهبن وفمًب للمبًىى الدويل الؼبم والمبًىى االًسبًً الدويل ورىصٍبد املزكش:
يوجد فيو او بقربو أي مواقع او  ن االستيداف الذي الالمركز القانوني من خالل االطالع عمى الواقعة ومعاينة مكا

منشئات او نقاط  عسكرية او مقاتمين فيو منطقة سكنية مدنية تتعمق بحياة الناس ومصالحيم  كما ان الساكنين 
بالمنطقة والمارين بالطريق العام  ىم اشخاص مدنيون من الفقراء كما  استيدف جسري عبور لمسيارات عمى الطريق 

ط من النازحين عند قصف الجسر األول، الذي يقع في مدينة حوث، قصنعاء وصعدة، وقد سبط بين مدينة ام الر العا
صابة آخرين كانوا مارين فوق الجسر بينيم أطفال ونساء، وعند قصف الجسر اآلخر سقط كذلك قتمى  أربعة مدنيين وا 

نة وجرحى من المدنيين الذين كانوا ينزحون من محافظة صعدة باتجاه مدينة عمران بسبب القصف المكثف عمى مدي
صعدة بعد تصريح الناطق باسم قوات التحالف أن محافظة صعدة أصبحت منطقة استيداف كاممة، وىذه الوقائع تشكل 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يعاقب عمييا القانون الدولي ويجب تقديم جميع المسئولين عن ىذه الجرائم لممحاكمة 

 لتعويض. واعادلة انتصاف سبل وتمكين الضحايا وأىالييم من 

 :املزكش المبًىًً

ندعو القضاء المحمي سرعة التحقيق في ىذه الجرائم ومحاكمة كل المنتسبين والمشاركين في ىذه الجرائم  -1
نصاف الضحايا وفقًا لمقوانين النافذة في الجميورية اليمنية.  وا 

لمعدالة ومحاكمتيم، وحماية ندعو المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق في ىذه االنتياكات، وتقديم مرتكبييا  -2
 .المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية

رسال لجان لمتحقيق في ىذه االنتياكاتن -3  .دعو المنظمات والييئات الدولية فتح ممفات تحقيق وا 
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 4صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (1امللحك رلن )
( الذٌي لزلىا ثسجت لصف الطبئزاد السؼىدٌخ وحتبلفهب ػلى هٌشئبد المزلىالضحبٌب )أمسبء ثؼض 

 الٍوي  –هدًٍخ يف هدٌزٌخ حىس الزبثؼخ حملبفظخ ػوزاى 
 االسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم م االسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم م
 ثابت صالح صغير  .2 عامر خالد الحجري   .1
 عمي سالم حجوري   .4 محمد عمي الحضوري   .3
 نبيل فيصل الغرابي   .6 عبد العظيم عبداهلل الحضوري   .5
 عبد الفتاح حسين المغربي   .8 محمد عبداهلل الحضوري   .7
 عباد حسين المغربي   .11 صريم أحمد وازع  .9

 جوري حفاضل صغير   .12 صالح ناصر بطحان   .11
 نبيل األىنومي   .14 مصطفى طالب مطر   .13
 ىشام يحيى المغربي   .16 حسام المغربي   .15
 عمر حسين المغربي   .18 عبد الواسع المؤيد  .17
 عبد اهلل عمي الشقاقي   .21 محمد منصور عمي المغربي   .19
 صالح جابر العوامي   .22 ىادي القاضي   .21
 مبروك عايض حزام الحمحمي   .24 عبد الرحمن ىادي القاضي   .23
 أمين زيد الحمحمي  .26 عبد الباقي ىادي القاضي   .25
 محمد يحيى كعيبة القاضي  .28 عبد المجيد حجبور القاضي   .27
   ست عشرة جثة متفحمة مجيولة  .29

 ضحبٌب جمشرح حىس جزاء لصف الطرياى السؼىديجؼض لصىر 

 
 حوث مدٌنةصورة لجثث متفحمة من جراء قصف الطٌران السعودي وتحالفه فً 
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 5صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 

 حوث مدٌنةمن ضحاٌا القصف الطٌران السعودي وتحالفه فً طفل تناثرت أشالئه 

      

 حوث مدٌنةصور لجثث متفحمة تعود لضحاٌا قصف السعودٌة وتحالفها على 
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 6صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

       

 حوث مدٌنةجراء قصف طٌران السعودٌة وتحالفها على متفحمة  جثث

     

 حوث مدينةأشالء وجثث من ضحايا قصف الطيران السعودي وحمفائو عمى 
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 7صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

      
 حوث مدينةجثث بعض ضحايا تفحمت جراء القصف عمى سوق تجاري في 

    
 بعض الجثث المتفحمة جراء القصف
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 8صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

    
 حوث مدينةجثث محترقة لكبار السن من ضحايا القصف السعودي وحمفائو عمى 

 
 سيارة نقل تحمل جثث متفحمة
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 املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ

 9صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 

 (2امللحك رلن )
الذٌي سمطىا ثسجت لصف الطبئزاد السؼىدٌخ وحتبلفهب ػلى هٌشئبد هدًٍخ يف  اجلزحىأمسبء ثؼض 

 الٍوي –هدٌزٌخ حىس الزبثؼخ حملبفظخ ػوزاى 
 العمر االسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم م العمر االسلللللللللم م
 35 صالح يحيى العتبي   .2 5 سيام حسين احمد حطروم  .1
 41 يحيى احمد األبرقي   .4 7 والء أحمد حسين حطروم  .3
 35 محسن حسين أبو قمشة   .6 8 محمد زايد زياد  .5
 27 جمال خالد البحيري   .8 11 ىدى حسين احمد حطروم  .7
 35 فارع أبو صالح  .11 12 محمد حسين احمد حطروم  .9

 55 أحمد عمي اسماعيل   .12 8 اشبوسيم ر   .11
 45 محمد الحضوري   .14 12 محمد الشياري  .13
 25  الكوليمحمد عبده   .16 14 أنيسة حسين احمد حطروم  .15
 35 عماد مبخوت جبران  .18 14 عمي حسين احمد حطروم   .17
 23 مجيول اليوية  .21 14 محمد عمي ديمود  .19
 35 الزبيري   .22 15 وائل محمد اسماعيل الوادعي   .21
 21 عبد القادر أحمد عبد اهلل الوادعي   .24 35 أمينة حسين حطروم  .23
 32 أمين زايد زياد  .26 21 عارف محمد عمي فارع   .25
  جمال األىنومي   .28 25 حسين أحمد حطروم  .27
  صفوان سرحان فارع  .31 35 حسن احمد حطروم  .29
 35 نسيم صادق القاضي   .32 35 باللي عبد اهلل مسعد اليمني   .31
  عنتر سيمة   .34 27 خالد عبد اهلل ناصر سميم  .33
  اهلل فارعد/ عبد   .36 22 حسين عبد اهلل أحمد القشمة  .35
  عبداهلل الشقاقي  .38 17 عبد المجيد عمي ساري   .37
    .41 17 فارس عبده عمي حسين  .39
    27  ري و طارق ميدي الحج  .41
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 ضحبٌب جمشرح حىس جزحى جؼض لصىر 

 
 جمال البحيريالضحية المصاب/ 

 
 عبداهلل الشقاقيالضحية المصاب/ 
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 محمد الشياري المصاب/ الطفل

 
 وسيم رباش المصاب/ الطفل 
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 (3ـولحك رلن )ال

 ثٍبًبد املوزلكبد اخلبصخ الزً رؼىد هلكٍزهب ملدًني والزً اسزهدفهب المصف
حددراق العديدددتدددمير محطددة وقددود وقدداطرة محممددة بمددادة الغدداز  -1 التددي كانددت أمددام بشددكل كامددل مددن باصددات الغدداز  وا 

 المحطة في انتظار التزود بالغاز من المحطة.

 بسوق حوث وىي كالتالي:تدمير محالت تجارية  -2

 مبيدات –دكان الشقاقي  - أ
 مبيدات –دكان محمد الحضوري  - ب
 معدات زراعية ومواطير ومواصير  –دكان األبرقي  - ت
 صرافة –محالت الشرعبي  - ث
 مبيدات حشرية –محالت الذيب  - ج

 تدمير العديد من السيارات والناقالت وىي كالتالي : -3

 كيس عمف دجاج  211شاحنة ) ديّنة( تابعة لعبد اهلل مصمح بطحان محممة بد  -أ 
 شاحنة )ىايموكس( غمارتين تابعة لمحجوري  -ب 
 سيارة فيتارا دفع رباعي تابعة لألبرقي  -ج 
 سيارة تابعة لوليد يشيعي  -د 
 قاطرة تابعة لعمي شعالن -ه 
 عشر دراجات نارية تابعة لعدة أشخاص -و 
عمددى رؤوس سدداكنييا وال يددزال األطفددال والنسدداء تحددت األنقدداض حتددى كتابددة ىددذا  كمددا تددم تدددمير منددازل المددواطنين -4

 التقرير ، وقد تضررت العديد من المنازل المجاورة لإلنفجار وىي كالتالي :

 عمارة تابعة لممحطة  -أ 
 روشي بعمارة حسين ال -ب 
 عمارة إبراىيم شعالن -ج 
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 حىس  هدٌٌخلجؼض املٌشآد املدًٍخ والزجبرٌخ الزً لصفذ يف صىر 

 

 مرت بالكاملمحالت تجارية د  

    
 ساكنييافوق  تيدمتمحالت تجارية ومساكن مدنية 

 
 / صبدر ػي

 صٌؼبء -الٍوي  - املزكش المبًىًً للحمىق والزٌوٍخ 


