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 املكــــاى : 
حةةةوث محا عةةة  امةةةراع انتةةةر تمةةةظ  صةةةوب تةةةرب محا عةةة  وةةةصعاء وتبعةةةد اةةةع انعاوةةةم  حةةةوانر  مديريةةة 

   .( كيلو متر50)

 .مع انيوم انتانر وباحا 9مساء انى   7  :االًخهانسهي 

 .اح انخميسبم  مع مساء االربعاء انى و15/4/2015 :االًخهان حارٌخ

 ًىع االًخهان:
أدى إنةةةةةى قتةةةةن و ةةةةةرح مةةةةةدصييع  ،محا عةةةة  امةةةةةراع -حةةةةةوث مديريةةةةة  قوةةةةل بةةةةةانريراع انحربةةةةةر الةةةةى  

 وتدمير مصشآت مدصي .

 جهت االًخهان:
انمملك  انعربي  انسعودي  واندون انتر تحانفت معها وهر )اإلمارات ، انكويت، قرر، انبحريع، مور، 

 .أمريكا( انمغرب، انسوداع،  األردع،

 وصف ولائغ االًخهان :
م اثصاء 2015\4\16انخميس م وانى وباح 2015\4\15انسابع  مساء االربعاء انموا ق  انساا   ر 
تهم قامت رائرات انسعودي  وحلفائها باستهدال اسيار بات انصفري  ممام محر  انمشتأنهم و ز صيع  ر مصارتوا د انموا
محر   ريقتين و ريح وتدممما ادى انى سمور اشرات انضحايا بيصهم ارفان وصساء بيع  عدد مع انغاراتبانمديص  
انتر كاصت  ر انسيارات انخاو  وانصمن واأل رة رة محمل  بانغاز وديص  تحمن ااالل نلدوا ع واشرات روقود وقا
  .ع انم اورةي  ومصازن انموارصيدارة امع انمدير إغاز وتدمير  سريع ابور ومبصى ان  ئتعب اصتعار

انمتن انمباشر نلمدصييع  واإلوابات واألضرار بشهادات انمركز انماصوصر وثق حاالت ارتكاب  ريم  
 انشهود وا  ادات انضحايا وانوور انفوتوترا ي  وانفيديو وانتمارير انربي  .

 افاداث شهىد هي الارب الضحاٌا :
 ب (–م  -ع  ) انشاهد -

انتةر تةم اسةتهدا ها بوةارو  مانة  شةاحص  انصمةن كيلةو متةر وهةو 2كاع يبعد اع االصف ار بمسةا   اصه  ا اد  
انثالثةة  األشةةخا  تفحمةةت ا سةةامهم وهةةم   ا ةةاد اعوهةةر تحمةةن اشةةرة رةةع الةةل دوا ةةع وبةةداخلها ثالثةة  اشةةخا  

.وةانح صاوةر برحةةاع وأ ةاد انشةةاهد قةائال اصةه بعةةد اسةتهدال انديصةةه 3مبةرو  اةةايز حةزام انحلحلةةر .2.وةريم وازع 1
ارات يانسةضةمع ومةع رريةق انعةام وتةم اسةتهدال انسةيارات مةرة أخةرى انرريةق وت معةت انسةيارات انمةارة  ةر ان اصمرعت

سيارة هيلوكس تحمن تسع  اشةخا  تفحمةت ا سةامهم  ةر انسةيارة انتةر تةم تةدميرها كمةا تةم قوةل قةاررة  انمستهد  
اخةن تحمن موارصيع كمةا تةدمرت انمحةالت انت ارية  انمريبة  مةع االصف ةار تةدميرا كليةا حيةث قتةن انعديةد مةع انمةوارصيع د
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 .ابةةدانععيم ابةةدال انحضةةوري كمةةا3.محمةةد الةةر انحضةوري 2محمةةد ابةدال انحضةةوري .1محالتهةم انت اريةة  مةةصهم 
، وأتلةب انةة يع قتلةوا هةم مةع األشةةخا  انة يع يحضةروع يوميةةاً إنةى مديصة  حةةوث تةدمرت انعديةد مةع مصةةازن انمةوارصيع

 .  نبيظ انمات وهم مع مدع أخرى

 شاهد آخر: -

قةان: أصةه أثصةاء انموةةل الةى مصرمة  حةوث شةةاهد رفةاًل مةع أقربائةه يبلةة  مةع انعمةر أربةظ سةةصوات أوةيب بحانة  هلةةظ  
وخةةول و اةةر شةةديد، كةةاع يلعةةب  ةةر انشةةارع وأراد أع يعةةود نمصزنةةه نيختبةةف  يةةه مةةع وةةواريخ انموةةل، واصةةدما ووةةن 

وكةةاع هة ا انمصةةزن مبصيةةاً الةةى شةةل  ةةرل،  انرفةن إنةةى  ةةوار مصةةزنهم رأى انمصةةزن قةد تةةدمر كليةةاً الةةى رؤوس سةةاكصيه،
وبعةد أع شةاهد انرفةن مصةةزنهم قةد تةدمر، شةاهد انرفةةن وهةو يسةمر مةةع ان ةرل وأوةيب ب ةروح بانغةة   ةر انةرأس واةةدة 

 كسور  ر يديه ور ليه وهو اآلع مواب بغيبوب   ر انعصاي  انمركزة  ر انمستشفى.

 افاداث طبـــــٍت :
قتلةى هم كةاع مةص اتيانمستشةف ئنةى رةوار إووةلت ع قتيةن و ةريح يبةانحاالت  اشرات مع اعمودر ربر أكد  

  ،متصةةةاثرة وانةةةبعز كاصةةةت ا سةةةادهم متفحمةةة واشةةةالء بشةةةري  قرةةةظ و وةةةلت  ثةةةث هامةةةدة  ( بيةةةصهم ارفةةةان و 45)اةةدد
  بةةيع اامةةارهم وتتةةراوحوكسةةور وحةةروق رة يةةخر ب ةةروحموةةاباً   (70)ايضةةاع اةةدد ياتانمستشةةف تاسةةتمبل كمةةا
دوية  نةى األإفتمةر تصتي ة  نلحوةار انمفةروز الةى انةيمع  انمستشةفياتع انموةدر انربةر أ ةاد وأ ،ص سة (55ى  إنة 4)

 مر ان ي يتسبب بتدهور انحان  انوحي  نلموابيع وانمرضى.وانمستلزمات انربي  األ

 ًخائج ها خلفه المصف هي ضحاٌا واضزار: :
 الضحايا: -

 رفان  أبيصهم ال يقت (45) ه ثر إما صتج اع انمول مع ضحايا واضرار حيث سمر الى وثق انمركز انماصوصر 
 .به ا انتمريرنلمالحق انخاو  ب روح مختلف  وبياصاتهم و ما  مدصياً ( 70ويب )أكما 

 االضـــــــــــــــرار:  -
 .محر  وقود وقاررة ب وارها محمل  بمادة انغاز إتالل -1
  .بمادة انغازتزويدها  صتعاراانمحر  ب ر اشرات انسيارات وانباوات انتر كاصت إحراق  -2
 .االل نلدوا ع اثصاء مرورها  ر انرريق انعامأديص  محمل  ب تدمير اشرات انسيارات وانصاقالت + -3
 انى تدمير سوق ت اري بانكامن بما  يها مع بضاا  ومورصيع.  ضا تدمير ادد مع انمحالت انت اري   باإل -4
 ساكصيه ان يع سمر انعديد مصهم بيع قتين و ريح  وشردت بمي  االسر.الى ادد مع مصازن انموارصيع اصهيار  -5
  .تدمير ادد مع مصازن انموارصيع بشكن  زئر -6
وعدة، أحدهما يمظ وسر ع   ومحاعبور  ر انرريق انعام ان ي يربر بيع مديص  حوث تدمير  سراع نل -7

  .يبعد اصه مسا   اشرة كيلو متر تمريبًا بات اه مديص  وعدةيسمى  سر حواري و مديص  حوث واآلخر 
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 وصف االًخهان وفمًا للماًىى الدويل الؼام والماًىى االًساًً الدويل وحىصٍاث املزكش:
يو د  يه او بمربه أي  االستهدال ان ي ال انمركز انماصوصر مع خالن االرالع الى انواقع  ومعايص  مكاع

مواقظ او مصشئات او صمار  اسكري  او مماتليع  هو مصرم  سكصي  مدصي  تتعلق بحياة انصاس وموانحهم  كما اع 
انساكصيع بانمصرم  وانماريع بانرريق انعام  هم اشخا  مدصيوع مع انفمراء كما  استهدل  سري ابور نلسيارات 

ر مع انصازحيع اصد قول ان سر األون، ان ي يمظ  ر موصعاء ووعدة، وقد سبر بيع مديص  اانر  الى انرريق انعام
واب  آخريع كاصوا ماريع  وق ان سر بيصهم أرفان وصساء، واصد قول ان سر اآلخر  مديص  حوث، أربع  مدصييع وا 

مديص  امراع بسبب انمول سمر ك ن  قتلى و رحى مع انمدصييع ان يع كاصوا يصزحوع مع محا ع  وعدة بات اه 
انمكثل الى مديص  وعدة بعد توريح انصارق باسم قوات انتحانل أع محا ع  وعدة أوبحت مصرم  استهدال 
كامل ، وه ه انوقائظ تشكن  رائم حرب و رائم ضد اإلصساصي  يعاقب اليها انماصوع اندونر وي ب تمديم  ميظ 

 وانتعويز. اادن  اصتوال سبن ضحايا وأهانيهم مع انمسئونيع اع ه ه ان رائم نلمحاكم  وتمكيع ان

 :املزكش الماًىًًحىصٍاث 
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 
التحقيق في ىذه االنتياكات، وتقديم مرتكبييا لمعدالة ومحاكمتيم، وحماية ندعو المحكمة الجنائية بسرعة  -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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 (1امللحك رلن )
 الٍوي –( الذٌي لخلىا يف هدٌزٌت حىد الخابؼت حملافظت ػوزاى المخلىالضحاٌا )أمساء بؼض 

 االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم م االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم م
 صالح صغير ثابت  .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 المؤيدعبد الواسع   .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
لم يتم التعرف عمى أصحابيا ألنيم من مدن أخرى يحضرون إلى سوق  ست عشرة جثة متفحمة مجيولة  .29

 حوث لبيع القات
 ضحاٌا جمشرة حىد جزاء لصف الطرياى السؼىديبؼض لصىر 

 
 حوث مدٌنةصورة لجثث متفحمة من جراء قصف الطٌران السعودي وتحالفه فً 
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 حوث مدٌنةعلى من ضحاٌا قصف الطٌران السعودي وتحالفه طفل تناثرت أشالئه 

      

 حوث مدٌنةصور لجثث متفحمة لضحاٌا قصف السعودٌة وتحالفها على 
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 حوث مدٌنةجراء قصف طٌران السعودٌة وتحالفها على متفحمة  جثث

     

 حوث مدينةأشالء وجثث من ضحايا قصف الطيران السعودي وحمفائو عمى 
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 حوث مدينةجثث بعض ضحايا تفحمت جراء القصف عمى سوق تجاري في 

    
 بعض الجثث المتفحمة جراء القصف
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 حوث مدينةجثث محترقة لكبار السن من ضحايا القصف السعودي وحمفائو عمى 

 
 لضحايا قصف الطائرات الحربية لمسعودية وتحالفيا عمى مدينة حوث سيارة نقل تحمل جثث متفحمة
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 (2امللحك رلن )
 الٍوي –الذٌي سمطىا يف هدٌزٌت حىد الخابؼت حملافظت ػوزاى  اجلزحىأمساء بؼض 

 انعمر االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم م انعمر االسةةةةةةةةةم 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
  د/ عبد اهلل فارع  .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
 

  



 

 

  TheLegalCenter148@gmail.com: mail-E 00967 777727212-777079909جوال: –شارع المطار  -صنعاء  -اليمن  

ye.blogspot.com/-http://legalcenterhttps://www.facebook.com/LegalCenterforHumanDevelopment -  
 11صفحة 

 عمران محافظة  –حوث مديريةقصف المدنيين في  –تقرير حقوقي 
ـاملرك تنميـ ل حقوق وا لل انوني  ق ل ا ةـز   

 ضحاٌا جمشرة حىد جزحى بؼض 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
  والخً اسخهدفها المصفنيبٍاًاث املوخلكاث اخلاصت الخً حؼىد هلكٍخها ملدًٍ

حددراق العديددتددمير محطددة وقددود وقدداطرة محممدة بمددادة الغدداز  -1 التددي كانددت أمددام بشدكل كامددل مددن باصددات الغدداز  وا 
 بالغاز من المحطة. المحطة في انتظار التزود

 تدمير محالت تجارية بسوق حوث وىي كالتالي: -2

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

حراق  -3  وىي كالتالي :العديد من السيارات والناقالت إتالف وا 

   .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 
دمير مندازل المدواطنين عمددى رؤوس سداكنييا وال يدزال األطفددال والنسداء تحدت األنقدداض حتدى كتابدة ىددذا كمدا تدم تدد -4

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

   .عمارة تابعة لممحطة -أ 
   .روشيبعمارة حسين ال -ب 
 .عمارة إبراىيم شعالن -ج 
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 حىد  هدٌٌتلبؼض املٌشآث املدًٍت والخجارٌت الخً لصفج يف صىر 

 

 مرت بالكاملمحالت تجارية د  

    
 بسبب استيدافيا من قبل طائرات السعودية وتحالفيا محالت تجارية ومساكن مدنية تيدمت فوق ساكنييا

 
 / صادر ػي

 صٌؼاء -الٍوي  - املزكش الماًىًً للحمىق والخٌوٍت 


