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 ملخص:

في سياق الجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين وخصوصاً األطفال 
ل 2019مايو  24في اليمن أوقعت غارة جوية شننن ها طيرانل الحربي رهيرة يول الجمعة الموافق 

( مدنيين قتلى بي هم  12محافظة تعز، ) –مديرية ماوية  –على محطة وقود بم طقة حبيل الذرية 
عاماً ، تم التعرف على اشالءهم  وأوصال أجساد براءتهم بعد ع اء من  14( أطفال دون سن النننن 7)

( ضننحايا  غير معروفة، والقتيلين األخرين 3زالت أوصننال وأشننالء )التدقيق من قبل أهاليهم فيما 
عامالن بمحطة الوقود لذين تم التعرف عليهم  ية )ا غارة الوحشننن مدنيين من 2، كما جرحت ال  )

سن الننننن  عاماً، كما  دمرت وأحرقت الغارة  18العمال بمحطة الوقود المستهدفة أحدهم طفل دون 
محطة الوقود وناقلة ب زين تتبع المحطة وسنننيارتين احداهن حافة لمدنيين مسنننافرين ، ومحل 

 تجاري لبيع األغذية الخفيفة.

 

 فاصيل الواقعة:ت

من رهيرة يول الجمعة  12:30ة الننننننن ع د السننناع
ل أسنننقل الطيران الحربي 2019مايو  24الموافق 

للتحالف العسنننكري الذي تقودل السنننعودية ق بلة 
كة على محطة وقود تتبع المواطن أحمد  جوية فتا

تقع على الخل العال بم طقة حبيل  –حسنننن البحر 
ي لذر ية  –ة ا ماو ية  ظة  –مدير حاف رت تعز، انفجم

شع مجازر التحالف ال سفرت عن واحدة من أب ق بلة وأ
باألخد ضنننند  ها في اليمن و عة التي أرتكب البشننن

( 7( أشننخام م هم تعود لنننننن )9( مدنياً تم التعرف على أشننالء )12الطفولة البريئة حيث قتلت )
أطفال ورجلين عاملين بالمحطة فيما صنننعع  على األهالي والفرق الطبية التعرف على أوصنننال 

( أيال م ذ وقوع الجريمة 3تم تجميعها، وبعد بحث وتحقيق من قبل المركز القانوني لمدة )وأشننالء 
أفادنا أحد الم قذين  وشننهود العيان أنها ربما تعود لثال ة أشننخام كانوا مسننافرين توقفوا للتزود 

  رة لما خلفته الغارة من دمار في المحطةصو
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( مدنيين يعمالن بمحطة الوقود 2بالوقود من المحطة ومواصنننلة السنننفر، كما أصنننابت الق بلة )
 مستهدفة أحدهم طفل ، أسعفوا الى مستشفى الرفاعي بمدي ة تعز.ال

أ  اء اجراءنا لمقابالت مع شنهود العيان واقرباء الحنحايا ومالا المحطة أفادونا أن األطفال عادة ما 
الوقود نظراً الرتفاع درجة  يجلسننون بالمحطة كي يسننتظلون تحت ب اء ) الزنا( الذي يغطي محطة

للبحث عن مصنننادر دخل نظراً لاوضننناع المعيشنننية  آبائهمطفال لمسننناعدة الحرارة حيث يأتي األ
البائسننة التي يكابدها سننكان الم طقة كغيرهم من سننكان م اطق اليمن جراء الحرص والحصننار من 

 قبل تحالف العدوان السعودي وعدل وجود سبل للعيش.

شاعة المجزرة الفظيعة التي خلفتها الق بلة الجوية بأجساد الطفولة المذبوحة والتي أحالت  كانت ب
أجسنننادهم الى أشنننالء وأوصنننال صنننغيرة بع  م ها تفحمت جراء ال يران التي اندلعت ا ر الغارة 

ال الجوية شنناهدة للعيان من خالل الصننور الفوتوغرافية التي تكشننف عن األعمال القبيحة التي ماز
يمارسننها تحالف العدوان بقيادة السننعودية في اليمن واسننترخاصننل ألرواء األبرياء واغتيالل لبراءة 

 الطفولة اليم ية رلماً وعدواناً.

لا المحطة أ  اء  ما قال  قات نفطية تتبعها  لة مشنننت ناق غارة محطة الوقود و قت ال دمرت وأحر
القوت الحنننروري لعائلتل التي يبل  مقابلت ا معل أنها كانت تشنننكل مصننندر دخلل الوحيد لتوفير 

( شننخصنناً واقن فقد كل شننيء وأصننبحت المحطة ومرافقها أ راً بعد عين، كما 15أفرادها أكثر من )
لذين يتوقفوا  فة للمسننننافرين ا غذية خفي لذي يبيع أ جاري بجوار المحطة وا غارة محل ت دمرت ال

 كامل.بمركباتهم جوار المحطة وسيارتين احداهما حافلة احترقتا بال

  

 إفادات شهود عيان وأقارب الضحايا

عامًا، أحد المصابين الذين سقطوا بالغارة الجوية على محطة  18 –يوسف صالح األميري 
 الوقود قابلناه أثناء نقله إلى مستشفى الرفاعي بتعز وتحدث لنا قائاًل:

أعمل في محطة الوقود م ذ عدة أشننهر وتشننكل مصنندر دخلي لتوفير مصنناريف ومسنناعدة والدي "
من شهر رمحان وبجواري آخرين يعملون معي في المحطة  19وفي يول الجمعة ك ت صائماً ليول 

وك ا جميعاً بغرفة  ال ول التي ب اها للعمال بالمحطة لالسنننتراحة فيها، ك ت أسنننمع هدير تحليق 
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الحربية للعدوان السنننعودي حومت مرتين بشنننكل متقطع قبل الظهيرة رغم أني ك ت الطائرات 
نائماً اال أني ك ت أسنننمع صنننوت تحليقها فجأة ع د الظهيرة ما شنننعرت اال بالغارة على المحطة 
قذفت ي ضغل انفجارها عرض الحائل المقابل ولم أفقد وعيي وكانت الشظايا تت ا ر في كل اتجال 

وأنحاء متفرقة من جسدي بي ما صديقي محمد خالد الشوافي مزقت جسدل عدة نالت ي في قدماي 
شنننظايا من الغارات وجدتل وقد ضنننرئ بدمائل فعرفت أنل قد فارق الحياة وصنننديقي اقخر نجى 
بأعجوبة وخرئ هارباً لل جاة من معاودة القصنننف ولم أعد التقي بل وهو نبيل صنننالر األميري، في 

ضافة الى  صابتي تلا اللحظة باإل شاهدتي للدماء ت همر من مكان ا صابتي وم صابي  انهارتا أع
متألماً خرجت حتى مجيء أشنننخام وأنقذوني من محننناعفة اإلصنننابة التي كادت تودي ك ت و

 ".بحياتي

الذين تطوعوا لتجميع عاماً، شاهد عيان وأحد المنقذين  40 –ي قهاشم أحمد قائد العري
 أشالء الضحايا قال لنا:

ألداء صالة الجمعة سمعت تحليق الطائرات الحربية التابعة للعدوان السعودي وقبل  ك ت متجهاً"
وصننولي الى المسننجد ما شننعرت اال بصننفير الق بلة الجوية وهي م طلقة فخفحننت رأسنني ورأيتها 
ع دما اسننتهدفت محطة الوقود التي يملكها أحمد البحر، كانت ع يفة وتصنناعدت األدخ ة والركال 

ختلطت بأجسننناد الحنننحايا تقذفها الغارة في كل اتجال، ك ت مذهوالً من ع ف وشنننظايا وأحجار ا
الغارة ووحشننيتها بعد محنني عدة دقائق هرعت الى المكان ووجدت مجزرة فظيعة، أشننالء وبقايا 

وأحشاء ورؤوس ألطفال انفصلت عن أجسادها ومشاهد مروعة أحزن ي م ظرها ونيران مازالت أرجل 
شيء موجود في ا ححايا أغلبهم األطفال ولم تلتهم كل  شالء ال لمحطة ومرافقها فقمت بتجميع أ

الء الحنننحايا نظراً لعدل تعرفي في ؤأعرف أن أب اء عمي أياد وعمر محسنننن مقبل العريقي بين ه
البداية وأنا أشننارب بتجميع أشننالء وأجسنناد الحننحايا الختفاء المالمر الواضننحة عليهم وارتباكي من 

 ."فظاعة الجريمة

عامًا، جد الطفلين األشقاء أياد وعمر  60الجليل مهيوب المنصوري البالغ عمره قال عبد
 العريقي الذين اغتالت براءتهم الغارة الوحشية على محطة الوقود: 

انهما يذهبان يومياً مع عدة أطفال من قريت ا وقرى مجاورة الى محطة الوقود ويجلسنننون تحت "
وي تظرون أي شنننخد من المسنننافرين أو الذين سنننقف المحطة كي يتظللون من حرارة الشنننم  

ص صلون على مبل  زهيد جداً ويتوقفون ع د المحطة وم فعتهم أو الح سيل كي يح ل على عمل ب
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لمسننناعدة أبيهم وتوفير مصننناريف ألخوتهم فاألسنننرة فقيرة جداً وأبيهم لي  لديل عمل مسنننتقر 
 13الغارة المحطة كان عمر ويعيش أغلع أوقاتل باحثاً عن مصنندر كسننع ألسننرتل، وع دما ضننربت 

عاماً، متواجدان كالعادة بالمحطة وقعت الق بلة الجوية عليهم ولم نجد م هما  14عاماً وأخيل أياد 
شفى  ست صعوبة عليها في اليول التالي بعد أن تم نقلها الى  الجة الم شالء تعرف ا ب سوى بع  أ

ا اغتالتهم الغارة مع أحفادي وهؤالء كما أعرف طفلين آخرين من قرية تدعى الرباط مجاورة لقريت 
س وات، ونحن اقن س قول بدفن  9ري حُمس وات، وغازي صالر ال 10األطفال هم أكرل أمين لكربي 

ضرير جماعي بالم طقة لصعوبة االنفراد بدفن كل ضحية عن  جميع األشالء وأجساد الححايا في 
 ".اقخر

الوقود المستهدفتين بالغارة الجوية  وناقلةعاماً، مالك محطة  28 –أحمد حسن البحر 
 قابلناه وحكى لنا مأساته التي خلفتها الغارة قائالً:

ك ت في المسجد أؤدي صالة الجمعة فجأة ما شعرت اال بالغارة الجوية ع دما وقعت كانت ع يفة "
 ودة وناقلة الوقشننناهد مكان وقوعها فرأيت أدخ ة وغبار كثيف وحرائق ت دلع في محطألخرجت 

محمد ال ماري نائماً بداخلها بعد أن وصننل من مي اء الحديدة محمل  ال اقلة كان سننائق التابعة لي
بالب زين على متن ال اقلة أصنننبت بصننندمة ع دما شننناهدت المحطة تحترق ولم يتبق شنننيء فيها 
 فهرعت الى المكان ووجدت دماراً مهوالً وأشننالء بعحننها تفحمت م ها أشننالء تعود لسننائق ال اقلة

عاماً، وهو يعمل معي كسنننائق م ذ شنننهرين وكما يعمل معي  ال ة أشنننخام  40محمد ال ماري 
آخرين أحدهم قتلتل الغارة وهو محمد خالد الشننوافي وأصننيع عامل آخر ونجى العامل الثالث كل 
شننيء انتهى تماماً وفقدت بال سننبة لي مصنندر دخلي األسنناسنني أوفر من خاللل متطلبات عائلتي 

لغذاء والكسنناء والدواء وكل مسننتلزمات حياتهم الحننرورية، المحطة ومرافقها واضننحة الكبيرة من ا
 فصنننق نم رربم دجوي الطبيعتها المدنية وال يوجد حتى مواقع عسنننكرية أو حصنننل اشنننتباكات 

العدوان السننعودي في ارتكاص  تحالف كل شننيء فيها وأريد أن أفهم لما ا يسننتمر ريمدتو يتطحم
 ."أعمال اجرامية ووحشية بحق المدنيين وممتلكاتهم في اليمن ومحافظة تعز خصوصاًمثل هكذا 

، أنل بعد أن شنناهد وقوع الغارة الجوية على محطة      عاماً    73                       مصطططفى علي محمد الضططريبة قال 
الوقود هرع لتفقد قريبل محمد ال ماري سننائق ناقلة الوقود ولم يجد سننوى أشننالء صننغيرة تبقت لل 

 أحد يديل فعرف أنها تعود لقريبل السائق الححية.تعرف م ها على 
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 12 5  7 القتلى

 2 1  1 الجرحى

 المنشآت المدنية:

 
     

  2 1 1 1 تدمير

 1     تضرر

 

 

                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

 القانونية لألطفال:الحماية 

يعتبر القانون الدولي اإلنساني حقوق الطفل كالحق في الحياة والحق في التعليم والرعاية الصحية 
وحقهم في العيش في ك ف أبويهما بأمن وسنننالل وغيرها من الحقوق األسننناسنننية للطفل أسننناس 

ن واألعيان المدنية حقوق اإلنسننان كما يالحف في اتفاقية ج يف الرابعة والخاصننة بحماية المدنيي
والتي تقرر حماية عامة لاطفال في الحروص  1977وبروتوكوليها اإلضنننافيين لعال  1948لعال 

ضعفاً، وعالوة على  لا  شخام مدنيين ومن فئة المدنيين األكثر  سلحة باعتبارهم أ وال زاعات الم
( قاعدة 171ي )فقد وضنننع القانون الدولي لاطفال حماية خاصنننة وردت تلا الحماية الخاصنننة ف

ل والتي شكلت م عطفاً حاسماً 1989قانونية باالتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل عال 
ية آمرة وال يمكن التغاضننني عن  قانون عد  تاريخ الطفولة وأصنننبحت حقوق الطفل تعتبر فوا في 
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يخحننع  انتهاكها كونها كما هو معلول ملزمة للجميع دون اسننتث اء ويشننكل خرقها جريمة حرص
المسنننؤولين عن انتهاكها للمسننناءلة والتحقيق  م المحاكمة وفقاً ل ظال روما األسننناسننني الم شننن  

 للمحكمة الج ائية الدولية.

 الحماية القانونية الدولية لألعيان المدنية:

وفقاً للمبادئ األسننناسنننية والرئيسنننية للقانون الدولي اإلنسننناني يجع التمييز بين األعيان المدنية 
أو المواقع العسننكرية وبين المقاتلين والسننكان المدنيين وضننرورة مراعاة مبدأ الت اسننع  واألهداف

واتخا  الوقاية واالحتياطات الالزمة فحماية السنننكان المدنيين واألعيان المدنية أ  اء القيال بأعمال 
األعيان عدائية عسننكرية أ  اء الحروص وال زاعات المسننلحة، كما يحظر تماماً أي هجمات حربية على 

المدنية العامة أو الخاصنننة المملوكة للسنننكان المدنيين وتشنننكل اغفال أي مبدأ من هذل المبادئ 
الرئيسننية األسنناسننية للقانون الدولي اإلنسنناني )قانون الحرص( انتهاكاً جسننيماً ويرقى السننلوب الى 

 جريمة حرص في حال وقوع ضحايا مدنيين أو تدمير أعيان مدنية.

 لحقوق والتنمية:المركز القانوني ل

غير خافياً على أي مطلع على الحالة اإلنسننانية البائسننة التي يكابدها أطفال وسننكان اليمن األبرياء 
وحتى تاريخ ارتكاص هذل الجريمة المروعة التي يت اولها تقريرنا هذا كانت  2015مارس  26م ذ 

العدوان العسنننكري وغير  كل هذل المآسننني واألوضننناع البائسنننة والجرائم والمجازر المهولة نتيجة
عدوانها حتى اليول  مازال  عدة دول معروفة و بالتحالف مع  لذي شنننرعت السنننعودية  قانوني ا ال
وممارسنننتها القتل والعقاص الجماعي بحق الطفولة اليم ية والسنننكان المدنيين وتدميرها لمختلف 

 ل.األعيان المدنية والتسبع في وقوع أكبر كار ة انسانية يشهدها العالم اليو

 

 توصيات المركز:

  المركز القانوني للحقوق والت مية يدعو جميع م ظمات المجتمع المدني والم ظمات الدولية
وخصوصاً م ظمات األمم المتحدة الى تحمل مسئولياتها األخالقية واإلنسانية تجال ما 

 يرتكبل طيران التحالف السعودي من جرائم بحق البشرية و اإلنسانية جمعا.
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  األمن الى الحفاظ على ما تبقى من سمعتها وسرعة العمل  كما يدعو األمم المتحدة ومجل
على وقف الحرص ووقف نزيف الدل اليم ي والحد من ارتكاص الجرائم بحق أطفال ونساء 

 اليمن.
  ويدعو الى سرعة ارسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في هذل الجريمة وغيرها وتقديم

 مرتكبيها للقحاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

  أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين

 بالغارة الجوية على محطة الوقود من القتلى المدنيينأشالء وما تبقى من أجساد بعض الضحايا صور 

  
  

  

نوع  العمر ال وع االسنننننننننم ل
مكان  المحافظة المديرية االنتهاب

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 8 طفل حمزة محمد سعيد صالر  1
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 9 طفل غازي صالر أحمد الحُمري   2
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 10 طفل أكرل أمين عبدل صالر الكربي   3
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 12 طفل يوسف عادل مث ى   4
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 13 طفل عمر محمد مقبل العريقي   5
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 14 طفل محمد عبدل العاقل   6
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 14 طفل أياد محمد مقبل العريقي   7
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل 35  كر محمد عبدل ال ماري   8
 2019مايو  24 البحرمحطة  تعز ماوية قتيل 40  كر محمد خالد طل الشوافي   9

 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل    أشالء ضحية مجهولة الهوية   10

 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل    أشالء ضحية مجهولة الهوية   11

 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية قتيل    أشالء ضحية مجهولة الهوية  12

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


     2019     مايو     24       الجمعة            محافظة تعز   –             مديرية ماوية    –          يل الذرية         منطقة حب                                             بقصف محطة وقود تابعة للمواطن/ أحمد حسن البحر

 

      d /LCRDye j Z e x w l v u 
 المركز القانوني

 للحقوق والتنمية
12 

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

 

 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نوع  نوع الم شأة الم شأةاسم صاحع  ل
 الحرر

الم طقة/ 
مكان  المحافظة المديرية

 تاريخ الواقعة الواقعة

 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية تدمير محطة وقود البحر حسن أحمد   1
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية تدمير محل أغذية حسن البحر أحمد   2
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية تدمير ناقلة وقود حسن البحر أحمد   3
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية تدمير سيارة مجهول   4

 القصف جراء والمتضررة المدمرة المدنية المنشآت لبعضصور 

  

 صنعــــاء –اليمــــن  -صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية 

نوع  العمر ال وع االسنننننننننم ل
 االنتهاب

مكان  المحافظة المديرية
 الواقعة

 الواقعةتاريخ 

 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية جرير 18 طفل يوسف صالر مدهش األميري   1
 2019مايو  24 محطة البحر تعز ماوية جرير 25  كر نذير صالر صالر األميري   2
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