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مديرية همدان  –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منازل المدنيين في منطقة العرة 

م2015يونيو 2بمحافظة صنعاء 



منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدفاع 

 ً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً ومعنويا

رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة و الطفل كما كفلتها الشريعة اإلسالمية و تضمنتها االتفاقيات و 

.المواثيق الدولية 

مناصرة قضايا المرأة والطفل حقوقياً واجتماعياً بما يكفل لهم حياة أسرية كريمة باعتبارهم الخلية 

.األساسية للمجتمع

رصد كافة االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على النساء واألطفال في الحرب والسلم سواء من قبل أفراد 

.او هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية أو دول معادية وإعالنها للرأي العام 

.إعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل

.تقديم الدعم النفسي الالزم للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنتهاكات أثناء السلم و الحرب

حماية النساء واألطفال من سوء المعاملة في األسرة والمجتمع ومناهضة كافة أشكال العنف الموجه 

.ضدهم و حمايتهم من اإليذاء أثناء التحقيق

.الحد من تسول وعمالة األطفال

.تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع
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مدخل

المنهجية

الملخص التنفيذي 

، حيد  عمدد إلدى انتهداو حقدوق المددنيين وارتكداب ( 1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العددوان 

مدا بدين أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقيدة والتدي سدقط خاللهدا ا الف

ة، فمنذ بدء قتيل وجريح، وتعمد استهداف األحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمنشآت الحيوي

م تمادى تحالف العدوان فدي ارتكابده للمجدازر بحدق مندازل المددنيين بمنطقدة2015مارس 26العدوان بتاريخ 

، دون أدى إلى سقوط عدد من الضحايا مدا بدين قتيدل وجدريحصنعاءمماالعرة التابعة لمديرية همدان بمحافظة 

دى أن يميز بين هدف مدني واضح وبين األهداف العسكرية المشروعة، وخلفت الغارات ذكرى ومآسي علدى مد
.أسر الضحايامنطقة العرة وخاصة أعوام لم ولن ينساها أهالي 

2تداريخ الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان وذلو في يدوم الثالثداء ب" همدان والعدوان" يوثق تقرير 

، وقدد م بمنطقدة العدرة التابعدة لمحافظدة صدنعاء والتدي راه ضدحيتها مددنيين بيدنهم نسداء وأطفدال2015يونيو 

يمدة وفقداً تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفادات الشهود، كما تحدثنا عدن اإلطدار القدانوني للجر
.للقوانين والمواثيق الدولية

لددى يسددتند هددذا التقريددر إلددى إحصددائيات المنظمددة فيمددا يخددص تفاصدديل الجريمددة وعدددد الضددحايا، كمددا اعتمددد ع

ن أجدل المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصوص القانون الدولية والمعاهدات واالتفاقيدات مد
.توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال منطقة العرة 

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)
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همدان بضواحي محافظة صنعاء مديرية همدان ضالعهي إحدى حارات حي علو : منطقة العرة 

.م2004نسمة حسب إحصاء 518، يبلغ عدد سكانها 

م ارتكددب تحددالف العدددوان جريمددة فضدديعة بحددق المدددنيين مددن النسدداء 2015يونيددو 2فددي يددوم الثالثدداء بتدداريخ 

ما أدى واألطفال، حي  استهدف طيران تحالف العدوان بغارة جوية منازل ثالثة من المواطنين بمنطقة العرة، م

ي المنطقة إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيٍل وجريح، كما أحدثت الغارة قدراً كبيراً من الدمار، وهرع أهال
.إلنقاذ وانتشال الضحايا من تحت األنقاض

المنطقة ال يوجد حولها مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخدازن للسداله أو معسدكر أو جبهدة مدن الجبهدات 

نيين المشتعلة بقربها، مما يؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة مكتملة األركان، حي  تم فيهدا اسدتهداف المدد

قديم أي غير المرتبطين بالحرب، كما أنهم ليسوا في موقع شبهة أو تجمع عسكري قربهم أو مكان لتخطيط أو ت
:دعم للجبهات العسكرية، وكانت حصيلة االستهداف من الضحايا كالتالي

نساء3أطفال و5مدنيين بينهم 10: مقتل

نساء5طفلين ومدنيين بينهم 8: جره

نبذة مختصرة عن منطقة العرة

تفاصيل مجزرة تحالف العدوان على منطقة العرة
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المحليةاإلدانات
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أدانددت منظمددات المجتمددع المدددني ومنهددا منظمددة انتصدداف لحقددوق المددرأة والطفددل الجريمددة التددي ارتكبددت بحددق 

ي المخزي المدنيين في منطقة العرة التابعة لمديرية همدان بمحافظة صنعاء ، واستنكرت الصمت الدولي واألمم

وية وانتهدداو القددوانين والمواثيددق الدوليددة واإلنسددانية وقددوانين الحددرب وغيرهددا مددن األعددراف والشددرائع السددما

فددال والرمدي بهددا عدرض الحددائط، والتددي تتضدمن قواعددد ومبدادو تهدددف إلددى تدوفير الحمايددة بشدكل رئيسددي ل ط
. والنساء 

ق كمددا حملددت منظمددة انتصدداف تحددالف العدددوان بقيددادة السددعودية مسددؤوليتها عددن كددل الجددرائم واالنتهاكددات بحدد

انية إلدى المدنيين األبرياء والنازحين، وطالبت المجتمع الددولي والمنظمدات األمميدة والهيئدات الحقوقيدة واإلنسد

ن ا منين من تحمل مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات والمجازر البشعة التي تحد  بحق المدنيي

يددة أبندداء الشددعب اليمنددي، ودعددت كددل أحددرار العددالم والشددرفاء بددالتحرو الفعددال واإليجددابي لوقددف العدددوان وحما
.المدنيين من النساء واألطفال

هم حيدال كما طالبت منظمة انتصاف األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بالقيام بواجبهم واالضطالع بمسؤوليات

جرائم المرتكبة هذه الجرائم والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع ال
.بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم

إفادات شهود عيان

مدل مدا تم االستماع إلى شهادات بعض ممن كانوا متواجدين في مكان الغارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعداً تح

.يسمى بالتحالف مسؤولية هذه الجريمة وأن الذي قام بهذه الجريمة هي طائرات تحالف العدوان

ة ضدرب أندا كندت جالسداً فدي البيدت أشدرب المداء ، وفجدأ:" تحد  أحد الشهود الذين تم استهداف منزلهم قدائالً 

بحد  عدن الذي يقع بجدوار منزلدي ، البيدت يتسداقط فوقندا ، ذهبدت لل( علي قبلي ) طيران تحالف العدوان منزل 

أشهر ، وكنت أغطيها بالمعطف كي أحميها من الموت ، أموت أنا وتبقى ابنتدي علدى3ابنتي التي يبلغ عمرها 

".قيد الحياة ، هربت أنا وزوجتي الى الشارع نطلب من الناس المساعدة

ين إلدى هدذه اللحظدة هنداو ضدحايا مفقدودين ، أطفدال تحدت األنقداض ، وأربعدة مفقدود: "تحد  شداهد خخدر قدائالً 

".وامرأتين ، وسته قتلى 

".تحت التراب أطفال ونساء ، وهذه شظايا الصاروخ :" تحد  شاهد خخر قائالً 

"!!؟ أين حقوق اإلنسان ؟!أين المجتمع المدني :" كما تحد  شاهد قائالً 
كندت جالسداً بدالقرب مدن مكدان القصدف مدع مجموعدة مدن أصددقائي :" قائالً  (كمال ناشر الصيفي)تحد  الشاهد

عندا إلدى فهروالعتمديحين سمعت دوي انفجار الصداروخ بشدكل قدوي جدداً،  تبدين أنده اسدتهدف منزلدي القبلدي 

ألطفال والنساء، المكان إلنقاذ الضحايا فوجدنا أن المنزلين قد أصبحا ركاماً، بحثنا تحت األنقاض، انتشلنا جث  ا
كانت متناثرة إلى أشدالء متفرقدة، األمدر كدان محزنداً، القريدة ال يوجددشاهدت إحدى جث  الضحايا تعود المرأة

."!!فيها أي مسلحين أو عسكريين، ال أدري ما سبب قصفها

سمعت صدوت تحليدق طدائرة حربيدة فدوق المكدان وبعددها سدمعت:" قائالً  (وهيب مرزوق صالح)تحد  الشاهد

، كندت صوت انطالق صاروخ في الجو اتبعه صوت انفجار كبيدر، فتصداعدت ألسدنة اللهدب والددخان مدن القريدة

ي، ودمرها والقبلالعتميبعيداً عنها حوالي خمسمائة متر، وصلنا إلى المكان وجدنا أن القصف استهدف منزلي 
كاندت رؤوس ساكنيها، تجمع الناس وأهالي الحي النتشال الضحايا، انتشلنا أكثر من عشر جثد  معظمهداعلى

الضدحايا ألطفال، ثم قمنا بإسعاف من كان منهم جريحاً إلدى مستشدفيات العاصدمة صدنعاء، المشدهد كدان رهيبداً،
."فقراء مدنيون ال عالقة لهم بأي نزاع، نتساءل لماذا تم استهدافهم؟
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وصف االنتهاو وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

استهداف طائرات تحدالف العددوان مندازل المددنيين يرقدى إلدى جريمدة حدرب مكتملدة األركدان، حيد  وأن مندازل

يها هم من المدنيين وممتلكاتهم بعيدة عن المعسكرات و المناطق العسكرية أو جبهات القتال، وأغلب من كانوا ف

نص النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاو واضدح وصدريح لقدوانين الحدرب والقدانون الددولي اإلنسداني و الدذي يد

متناع عن على أنه يجب على األطراف المتحاربة التمييز في جميع األوقات بين األهداف العسكرية والمدنية واال

ايدة دون أي شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، كما يشمل هذا القانون جميدع المددنيين بالحم

لحة، كما تعتبر تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حي  أنهم يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المس
.هذه الجريمة هي أحد الجرائم الجسيمة بحق األطفال، حي  سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

مدن الئحدة اتفاقيدة الهداي الرابعدة والمدادة ( 46)من اتفاقية جنيدف الرابعدة والمدادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

تعمددل أطددراف النددزاع علددى التمييددز بددين السددكان المدددنيين"مددن البروتوكددول اإلضددافي األول علددى أن ( 48)
"والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية

العمرالنوعاالسمم

4طفلشهاب علي أحمد القبلي1

5طفلقايد حسين محمد العتمي2

7طفلأديب حسين محمد العتمي3

9طفلةردينة حسين محمد العتمي4

11طفلةأميرة حسين محمد العتمي5

20أنثى نورة علي أحمد القبلي6

20انثى لبنة سلطان عبدالحميد المليك7

20أنثى الزافنيشروق أحمد 8

أسماء الضحايا

تاريخ أسماء الضحايا  القتلى في جريمة همدان والعدوان بمنطقة العرة بمحافظة صنعاء ب

م2015يونيو 2
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العمرالنوعاالسمم

4طفلةفردوس حسن العماد1
30أنثى الريميمنيرة مثنى عبدهللا 2
30أنثى العتميحورية محمد قايد 3

26ذكرزيد عبدهللا العماد4

24أنثىنور محمد أحمد العماد5

أنثىأنيسة زيد العماد6

أنثىحورية العماد7

9

أسماء الضحايا الجرحى في جريمة همدان والعدوان بمنطقة العرة بمحافظة صنعاء 

م2015يونيو 2بتاريخ 
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التوصيات 
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 ً .العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنسانا

رائم نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان لوقف الج

.المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

أنهم نطالب األمم   المتحدة إلغاء قرارها شطب تحالف العدوان من قائمة قتل وتشويه األطفال حي  و

.هذامستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النساء واألطفال منذ بداية العدوان وحتى يومنا

هاكدات ندعو كافة المنظمات والجهدات الحقوقيدة والقانونيدة واإلعالميدة إلدى رصدد وتوثيدق كافدة االنت

داً لتقدديم والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال وكشفها للرأي العام الددولي تمهيد

.مرتكبيها للعدالة

نتهاكدات التدي نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة و كل الجدرائم واال

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائم و2015مارس 26حصلت منذ بداية العدوان بتاريخ

.المجازر للمحاكمة
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جولة سبأ: عنوان المنظمة

778000597-778000596: أرقام هواتف المنظمة

:روابط المنظمة

entesaforg2@gmail.com: اإليميل

/https://www.facebook.com/EntesafOrg: الفيسبوك

https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA: اليوتيوب

https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام

https://entesaf.org: الموقع اإللكتروني
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