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مكان االنتهاك : مديرية حوث حمافظة عمران تقع �سمال غرب حمافظة �سنعاء وتبعد عن 
العا�سمة �سنعاء حوايل )50( كيلو مرت. 

زمن االنتهاك:  بني ال�ساعة 7:00 م�ساًء و ال�ساعة 9:00 �سباحًا.
تاريخ االنتهاك: 15اأبريل2015م  من م�ساء الأربعاء حتى �سباح اخلمي�س.

نوع االنتهاك: ق�سف بالطريان احلربي على  حمطة وقود وناقلة اأعالف وقاطرة وقود ومنازل 
واإ�سابة ماليقل عن 115 مدنيًا  اإىل مقتل  اأدى  للمدنيني يف مدينة حوث - حمافظة عمران مما 

وتدمري من�ساآت مدنية.
جهة االنتهاك:اململكة العربية ال�سعودية والدول التي حتالفت معها وهي:

 )الإمارات ، الكويت ، قطر ، البحرين ، م�سر ، ال�سودان،  الأردن، املغرب ،الوليات املتحدة الأمريكية(.
وصف وقائع االنتهاك :

اخلمي�س  �سباح  وحتى  15اأبريل2015م  املوافق  الأربعاء  يوم  م�ساء  من  ال�سابعة  ال�ساعة  من 
ب�سياراتهم  النفطية  امل�ستقات  حمطة  واأمام  منازلهم  يف  املواطنني  تواجد  اأثناء  16اأبريل2015م 
�سقوط  اإىل  اأدى  مما  الغارات  من  بعدد  املدينة  با�ستهداف  وحلفائها  ال�سعودية  طائرات  قامت 
حمملة  و)ناقلة(  وقود  حمطة  وتدمري  وجريح  قتيل  بني  ون�ساء  اأطفال  بينهم  ال�سحايا  ع�سرات 
بالغاز و�ساحنة نوع )دينة( حتمل اأعالف للدواجن وع�سرات ال�سيارات اخلا�سة والنقل والأجرة 
التي كانت يف اإنتظار التزود بالغاز وتدمري ج�سري عبور ومبنى اإدارة امن املديرية ومنازل املواطنني 

املجاورة. 
املن�ساآت  وا�ستهداف  للمدنيني  املبا�سر  القتل  جرمية  ارتكاب  حالت  وثق  القانوين  املركز   
املدنية  والإ�سابات والأ�سرار ب�سهادات ال�سهود واإفادات ال�سحايا وال�سور الفوتوغرافية والفيديو 

والتقارير الطبية .
إفادات شهود من أقارب الضحايا :

ال�ساهد )  ع- م –ب (: اأفاد  باأنه كان يبعد عن النفجار حلظة وقوعه مب�سافة 2كيلو مرت وهو مالك 
اأطنان من علف الدواجن وبداخلها  �ساحنة النقل التي مت ا�ستهدافها ب�ساروخ وهي حتمل ع�سرة 
اأن  الثالثة الأ�سخا�س تفحمت اأج�سادهم وهم �سرمي وازع ومربوك عاي�س  اأفاد  اأ�سخا�س  ثالثة 
اإنقطعت ال�ساحنة  ا�ستهداف  بعد  اأنه  قائاًل  ال�ساهد  واأفاد   ، بطحان  نا�سر  �سالح   ، احللحلي  حزام 
الطريق وجتمعت ال�سيارات املارة يف الطريق العام ومت ا�ستهداف ال�سيارات مرة اأخرى ومن �سمن 

ال�سيارات امل�ستهدفة �ساحنة متو�سطة نوع )هايلوك�س( حتمل ت�سعة اأ�سخا�س تفحمت اأج�سادهم
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يف ال�سيارة التي مت ا�ستهدافها كما مت ا�ستهداف قاطرة حتمل مواطنني وتدمرت املحالت التجارية 
القريبة من مكان ا�ستهداف هذه القاطرة و ُقتل العديد من املواطنني بداخل حمالتهم التجارية 

منهم )حممد عبداهلل احل�سوري و حممد علي احل�سوري و عبدالعظيم عبداهلل احل�سوري (.
كما ُدمرت العديد من منازل املواطنني واأغلب الذين قتلوا هم من الأ�سخا�س الذين يح�سرون يوميًا 

اإىل مدينة حوث لبيع القات وهم من مدن اأخرى. 
�ساهد اآخر قال:

اأ�سيب  �سنوات  اأربع  العمر  من  يبلغ  اأقربائه  من  طفاًل  �ساهد  حوث  مدينة  على  الق�سف  اأثناء  اأنه 
اأن يعود اإىل منزله  ، وكان يف تلك اللحظة يلعب يف ال�سارع واأراد  بحالة هلع وخوف وذعر �سديد 
ليختبئ فيه من �سواريخ الق�سف ، وعندما و�سل الطفل اإىل جوار منزلهم راأى املنزل قد ُدمر كليًا 
على روؤو�س اأ�سرته ، وهذا املنزل كان مبنيًا على �سفا ُجرف ، و�ساهد الطفل وهو ي�سقط من اجُلرف 
واأ�سيب بجروح بالغة يف الراأ�س وعدة ك�سور يف يديه ورجليه وهو الآن م�ساب بغيبوبة يف العناية 

املركزة يف امل�ست�سفى.
إفادات طبـــــية :

القتلى  امل�ست�سفيات   طوارئ  اإىل  و�سلت  وجريح  قتيل  بني  احلالت  ع�سرات  عن  طبي  م�سدر  اأكد   
كانت  والبع�س  متناثرة  ب�سرية  واأ�سالء  وقطعًا  هامدة   جثثًا  و�سلوا  اأطفال  بينهم  منهم)45( 
وحروق  خطرية  بجروح  م�سابًا  عدد)70(   اأي�سًا  امل�ست�سفيات  ا�ستقبلت  كما  متفحمة،  اأج�سادهم 
وك�سور وترتاوح اأعمارهم بني )4 اإىل  55( �سنة، واأفاد امل�سدر الطبي اأن امل�ست�سفيات نتيجة للح�سار 
املفرو�س على اليمن تفتقر اإىل الأدوية وامل�ستلزمات الطبية الأمر الذي يت�سبب يف تدهور احلالة 

ال�سحية للم�سابني واملر�سى.
نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

- ال�سحايا:
بلغ عددالقتلى كح�سيلة  فقد   ، واأ�سرار  الق�سف من �سحايا  نتج عن  ما  وّثق  القانوين  املركز   
اأولية ما ل يقل عن )45( قتياًل بينهم اأطفال تفحمت جثث البع�س منهم ومل يتم التعرف عليهم 

كما اأ�سيب ما ل يقل عن )70( مدنيًا بجروح خمتلفة.
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نتائج ماخلفه القصف من أضرار مادية: 
1- تدمري حمطة وقود وقاطرة بجوارها حمملة مبادة الغاز.

2 - اإتالف ع�سرات ال�سيارات والبا�سات التي كانت يف املحطة باإنتظار تزويدها مبادة الغاز. 
3- اإحراق ع�سرات ال�سيارات والناقالت منها ناقلة حمملة باأعالف للدواجن اأثناء مرورها يف الطريق العام.

4- تدمري عدد من املحالت التجارية  بالإ�سافة اإىل تدمري �سوق جتاري بالكامل مبا فيها من ب�سائع.
5- اإنهيار عدد من منازل املواطنني على �ساكنيها و�سقوط العديد منهم بني قتيل وجريح  ونزوح من جنى منهم .

6- اإحلاق الأ�سرار اجل�سيمة مبنازل اأخرى . 
7- تدمري ج�سرين للعبور يف الطريق العام الذي يربط بني مدينة حوث وحمافظة �سعدة ، اأحدهما 
تقريبًا  مرت  كيلو  ع�سرة  م�سافة  عنه  ويبعد  حواري  ج�سر  ي�سمى  والآخر  حوث  مدينة  و�سط  يقع 

باجتاه مدينة �سعدة. 
8 - تدمري من�ساآت حكومية .

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
ل  اأنه  وجدنا  ال�ستهداف  مواقع  ومعاينة  الواقعة  على  الإطالع  خالل  من  القانوين  املركز   
يوجد فيها اأو بقربها اأي مواقع اأو من�ساآت اأو نقاط  ع�سكرية اأو مقاتلني فهي مناطق �سكنية مدنية 
اأ�سخا�س  العام  هم  ال�ساكنني باملنطقة واملارين بالطريق  اأن  النا�س وم�ساحلهم  كما  تتعلق بحياة 
مدينة  بني  الرابط  العام  الطريق  على  ال�سيارات  لعبور  ج�سرين  الق�سف  ا�ستهدف  وقد   ، مدنيون 
النازحني من �سعدة عند ق�سف اجل�سر الأول الذي يقع يف مدينة  �سنعاء و�سعدة وقد �سقط من 
حوث اأربعة مدنيني قتلى واأُ�سيب اآخرين كانوا مارين فوق اجل�سر بينهم اأطفال ون�ساء ، وعند ق�سف 
�سعدة  حمافظة  من  ينزحون  كانوا  الذين  املدنيني  من  وجرحى  قتلى  كذلك  �سقط  الآخر  اجل�سر 
الناطق با�سم قوات  املكثف على مدينة �سعدة بعد ت�سريح  الق�سف  باجتاه مدينة عمران ب�سبب 
ت�سكل  الوقائع  وهذه   ، بكاملها  م�ستهدفة  ع�سكرية  منطقة  اأ�سبحت  �سعدة  حمافظة  اأن  التحالف 
جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية يعاقب عليها القانون الدويل ويجب تقدمي جميع امل�سوؤولني 

عن هذه اجلرائم للمحاكمة ومتكني ال�سحايا واأهاليهم من �سبل اإنت�ساف عادلة.
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أمساء بعض الضحايا )القتلى(

صور حصل عليها  املركز لبعض ضحايا قصف مدينة حوث جثثهم متفحمة

االسمماالسمم
�سالح �سغري ثابت2. عامر خالد احلجري 1. 
علي �سامل حجوري 4. حممد علي احل�سوري 3. 
نبيل في�سل الغرابي 6. عبد العظيم عبداهلل احل�سوري 5. 
عبد الفتاح ح�سني املغربي 8. حممد عبداهلل احل�سوري 7. 
عباد ح�سني املغربي 10. �سرمي اأحمد وازع9. 

فا�سل �سغري حجوري 12. �سالح نا�سر بطحان 11. 
نبيل الأهنومي 14. م�سطفى طالب مطر 13. 
ه�سام يحيى املغربي 16. ح�سام املغربي 15. 
عمر ح�سني املغربي 18. عبد الوا�سع املوؤيد17. 
عبد اهلل علي ال�سقاقي 20. حممد من�سور علي املغربي 19. 
�سالح جابر العوامي 22. هادي القا�سي 21. 
مربوك عاي�س حزام احللحلي 24. عبد الرحمن هادي القا�سي 23. 
اأمني زيد احللحلي26. عبد الباقي هادي القا�سي 25. 
حممد يحيى كعيبة القا�سي28. عبد املجيد حجبور القا�سي 27. 

�ست ع�سرة جثة متفحمة جمهولة مل يتم التعرف على اأ�سحابها لأنهم من مدن اأخرى 29. 
يح�سرون اإىل �سوق حوث لبيع القات
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أمساء وصور بعض اجلرحى

 الطفل امل�ساب/ و�سيم ربا�سالطفل امل�ساب/ حممد ال�سهاري

العمراالسمم
5�سهام ح�سني اأحمد حطروم1. 
7ولء اأحمد ح�سني حطروم2. 
8حممد زايد زياد3. 
10هدى ح�سني اأحمد حطروم4. 
12حممد ح�سني اأحمد حطروم5. 
8و�سيم ربا�س6. 
12حممد ال�سهاري7. 
14اأني�سة ح�سني اأحمد حطروم8. 
14علي ح�سني اأحمد حطروم 9. 

14حممد علي دميود10. 
15وائل حممد اإ�سماعيل الوادعي 11. 
35اأمينة ح�سني حطروم12. 
21عارف حممد علي فارع 13. 
25ح�سني اأحمد حطروم14. 
35ح�سن اأحمد حطروم15. 
35باليل عبد اهلل م�سعد اليمني 16. 
27خالد عبد اهلل نا�سر �سليم17. 
22ح�سني عبد اهلل اأحمد الق�سمة18. 
17عبد املجيد علي �ساري 19. 
17فار�س عبده علي ح�سني20. 

العمراالسمم
35�سالح يحيى العتبي 21. 
40يحيى اأحمد الأبرقي 22. 
35حم�سن ح�سني اأبو قم�سة 23. 
27جمال خالد البحريي 24. 
35فارع اأبو �سالح25. 
55اأحمد علي اإ�سماعيل 26. 
45حممد احل�سوري 27. 
25حممد عبده الكويل 28. 
35عماد مبخوت جربان29. 
23جمهول الهوية30. 
35الزبريي 31. 
20عبد القادر اأحمد عبد اهلل الوادعي 32. 
32اأمني زايد زياد33. 
جمال الأهنومي 34. 
�سفوان �سرحان فارع35. 
35ن�سيم �سادق القا�سي 36. 
عنرت �سيلة 37. 
د/ عبد اهلل فارع38. 
عبداهلل ال�سقاقي39. 
طارق مهدي احلجوري 40. 
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بيانات املمتلكات اخلاصة اليت استهدفها القصف:-
1- تدمري حمطة وقود و)ناقلة( حمملة مبادة الغاز واإحراق العديد من با�سات الغاز ب�سكل كامل 

وهي التي كانت اأمام املحطة يف  انتظار تزويدها بالغاز.
2- تدمري حمالت جتارية ب�سوق حوث وهي كالتايل:

              اأ - دكان ال�سقاقي – مبيدات.
              ب - دكان حممد احل�سوري – مبيدات.

              ج - دكان الأبرقي – معدات زراعية ومواطري واأنابيب ماء. 
              د - حمالت ال�سرعبي – �سرافة.

              هـ - حمالت الذيب – مبيدات ح�سرية.
3- اإتالف واإحراق العديد من ال�سيارات والناقالت وهي كالتايل :

              اأ- �ساحنة ) ديّنة( تابعة لعبد اهلل م�سلح بطحان حمملة بـ 200 كي�س علف دجاج. 
              ب- �ساحنة )هايلوك�س( غمارتني تابعة للحجوري. 

              ج- �سيارة فيتارا دفع رباعي تابعة لالأبرقي. 
              د- �سيارة تابعة لوليد ي�سيعي. 
              هـ - قاطرة تابعة لعلي �سعالن.

              و- ع�سر دراجات نارية تابعة لعدة اأ�سخا�س.
4- كما مت تدمري منازل املواطنني على روؤو�س �ساكنيها ول يزال الأطفال والن�ساء حتت الأنقا�س 

حتى كتابة هذا التقرير ، وقد ت�سررت العديد من املنازل املجاورة ملواقع الق�سف وهي كالتايل :
              اأ- عمارة تابعة للمحطة. 

              ب- عمارة ح�سني الربو�سي. 
              ج- عمارة اإبراهيم �سعالن.
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صور بعض املنشآت املدنية والتجارية اليت استهدفها القصف يف مدينة حوث 

حمالت جتارية ُدمرت بالكامل

حمالت جتارية وم�ساكن مدنية تهدمت فوق �ساكنيها
ب�سبب ا�ستهدافها من قبل طائرات ال�سعودية وحتالفها
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