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ملخـــص:

العا�شمــة.اليمنيــة.�شنعــاء.منذ.ثالثة.ا�شهر.ون�شــف.وهي.تعي�ص.يوميا.مع..احــداث.ق�شف.مناطق.مدنية.

ماأهولــة.بال�شــكان.يف.خمتلف.احيائها.من.قبل.طائرات.التحالف.الع�شكري.للحرب.على.اليمن.بقيادة.ال�شعودية.

الــذي.بــداأ.يف26.تاريخ..مار�ــص.2015م.,.ومع.اأن.قيادة.تلك.القوات.تقول.انهــا.ت�شتهدف.مواقع.وقوات.ع�شكرية.
مبلي�شيــات. . ت�شميهــم. ملــن. تابعــة.
احلوثــي.وقــوات.الرئي�ــص.ال�شابق.
علــي.�شالــح.بحجة.اعــادة.�شرعية.
الرئي�ص.هادي.النقالبهم.عليه.كما.
تقــول.اإال.اأن.الوقائع.املوثقة.ومنها.
مــا.يت�شمنــه.هــذا.التقريــر.توؤكــد.
خالف.مــا.تدعيه.قــوات.التحالف,.
فالق�شــف.غالبــا.ي�شتهــدف..مدنيني.
يف.مناطق.مدنيــة.ال.متثل.اي.اهداف.
ع�شكرية.وفقا.للقانون.الدويل.املتعلق.

بحاالت.احلروب.

مدينة.العمــال.ال�شكنية.هي.

اإحدى.اأحياء.مديرية.�شعوب.الذي.
يقــع.�شرق.اأمانة.العا�شمــة,.وهو.حي.�شكني.قامت.احلكومة.اليمنية.ببنائه.بدايــة.الت�شعينيات.يف.اطار.خطتها.
الإدمــاج.فئــة.املهم�شــني.)1(.يف.املجتمع.وقامــت.با�شتيعابهم.للعمل.يف.جمــال.النظافة,.وي�شكن.هــذا.احلي.اأكرث.من.
خم�شــة.اآالف.مــدين.مــن.عمال.النظافــة.وعوائلهم,.ويقــع.احلي.يف.اجلهــة.ال�شرقية.من.اأمانــة.العا�شمة.بجوار.
املدينة.ال�شياحية.ويبعد.عن.�شفارة.الواليات.املتحدة.االأمريكية.ب�شنعاء.بحوايل.كيلو.مرت.واحد.والتي.اغلقت.

ورحل.موظفوها.بداية.احلرب..

بعــد.منت�شــف.ليلة.الثالــث.ع�شر.من.�شهر.يوليــو.2015م.املوافــق.26-.رم�شان-1436هـ.وهــي.الليلة.التي.

يتوجــه.فيها.ماليني.امل�شلمــني.للدعاء.والت�شرع.والتوجه.اإىل.اهلل.باعتبارها.من.الليايل.التي.عهد.امل�شلمون.فيها.

ليلــة.القــدر.املباركة,.كان.حــي.مدينة.العمال.على.موعــد.مع.املوت,.اأطفــال.ون�شاء.لعمال.النظافــة.ا�شتهدفتهم.

طائــرات.ال�شعوديــة.وحتالفها.ودمــرت.منازلهم.على.روؤو�شهــم.وتركتهم.قتلى.واأ�شالء.وجرحــى.حتت.االأنقا�ص,.

ال�شعودية.التي.حتت�شن.مقد�شات.امل�شلمني.والدول.العربية.املتحالفة.معها.واملح�شوبة.على.امل�شلمني.تركوا.اإحياء.

ليلة.القدر.بالدعاء.والت�شرع.اإىل.اهلل,.فاأحيوها.باملجازر.والدماء.وم�شاهد.اأ�شالء.ال�شحايا,.فمع.بداية.احلرب.

علــى.اليمــن.انتهكــت.ال�شعودية.وحتالفها.كل.مــا.هو.مقد�ص.لدى.امل�شلمــني,.فقتلت.النف�ص.التي.حــرم.اهلل.قتلها,.

ودمــرت.املنازل.وامل�شاكن.وامل�شاجــد.وامل�شت�شفيات,.وكانت.تتعمد.ق�شف.املدنيني.اليمنيني.يف.اأوقات.ال�شلوات.ويف.

يــوم.اجلمعــة.ويف.االأيام.والليايل.املباركة.التي.لها.حرمة.وقدا�شة.عنــد.امل�شلمني,.وباغتت.اليمنيني.با�شتئ�شال.

حياتهــم.وخراب.ديارهــم.,.ومن.بينهم.هذه.الفئة.الفقرية.املهم�شة.التي.حاولــت.احلكومة.اأن.توفر.لهم.مقومات.

احليــاة.الكرميــة.,.فمنحتهم.هذه.امل�شاكن,.اإال.اأن.الطــريان.احلربي.لل�شعودية.وحتالفها.مل.يفرق.بني.هذه.الفئة.

املهم�شــة.وبــني.بقية.الفئات.املجتمعية.اليمنية,.فاجلميع.م�شتهدف.بــال.ا�شتثناء..كارثة.ان�شانية.حقيقية.متثل.

جرمية.اإبادة.بحق.االن�شانية.ارتكبتها.قوات.التحالف.الع�شكري.�شد.العمال.املهم�شني.الفقراء.خالفًا.لكل.القيم.
)1(.وهي.عبارة.عن.م�شاكن.ب�شيطة.من.البلك.وم�شقوفة.بالخ�شب.

).�شورة.من.قوقل.اإرث.ملدينة.العمال.بالقرب.من.ال�شفارة.االمريكية(
وهذه.ال�شورة.تثبت.عدم.وجود.اأي.مواقع.ع�شكرية.وتثبت.اأنها.مدينة.�شكنية.للمدنيني.)عمال.النظافة(
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واالأعراف.واملواثيق.الدولية.والقانون.الدويل.االن�شاين...

مل.تكــن.املــرة.االوىل.التي.ت�شتهدف.الطائرات.احلربيــة.منازل.مدنيني.يف.منطقة.�شعــوان.التي.تقع.فيها.

مدينــة.العمــال.,.فعلى.ُبعد.)3(.كم.منها.باجتاه.اجلنوب,.وبعــد.منت�شف.ليلة.اجلمعة.بتاريخ.1-.مايو.-.2015م..

األقــت.الطائــرات.احلربية.بقنابلها.على.منازل.مدنيني.يف.حي.باب.ال�ِشعب.الواقع.يف.نف�ص.منطقة.�شعوان.ما.اأدى.

اإىل.مقتل.).17.(.مدنيًا.بينهم.).5(.اأطفال,.و).8(.ن�شاء.و)4(.رجال,.وجرح.).23.(..بينهم.).5.(.اأطفال.و).5.(.

ن�شاء.و.)6(.م�شنني,.ومل.يكن.يف.احلي.ما.ميثل.اأي.هدف.ع�شكري,.وقد.قام.املركز.القانوين.وكذا.منظمات.دولية.

منهــا.»العفــو.الدوليــة«.بتوثيق.هذه.املجزرة.وتبــني.اأن.الق�شف.ا�شتهــدف.منازل.مدنيني.ب�شطــاء.يف.حي.�شكاين.
�شعبي.

�شبــق.واأن.ا�شتهدفــت.طائــرات.قــوات.التحالــف.اأحيــاء.ملهم�شني.اآخريــن.ففــي.منت�شف.ليلة.يــوم.االأحد.

11-.اأبريــل2015,.ا�شتهدفــت.مدخــل.قريــة.الظهــرة.التي.يقطنهــا.مواطنــني.من.»الفئــة.املهم�شة«.يف.مديرية.

التعزية.مبحافظــة.تعز.بثالث.غارات.متتاليــة..تركزت.على.منازل.املواطنني.من.»الفئة.املهم�شة«,.مما.ادى.اإىل.

مقتل.)11(.مدنيًا.بينهم.)9(.اأطفال.وامراأة,..كما.اأ�شيب.)7(.مدنيون.اآخرون.بجروح.بالغة.معظمهم.من.الن�شاء.

واالأطفال.,.واأدى.الق�شف.اإىل.تدمري.)7(.منازل.متقاربة.ومتال�شقة,.وا�شتمرت.عملية.اإنقاذ.اجلرحى.وانت�شال.
ال�شحايا.من.حتت.االأنقا�ص.اإىل.م�شاء.اليوم.التايل.

.املركز.القانوين. يف.هذا.التقرير.يوثق.تعمد.قيام.الطريان.احلربي.للتحالف..
الع�شكري.با�شتهداف.مدنيني.وق�شف.حي.�شكني.يف.املدينة.
ال�شكنيــة.لعمــال.النظافة.نتــج.عنه.مقتل.)25(.مدنيــًا.بينهم.)16(.طفــل.و)6(.ن�شاء,.كما.
جــرح.اأكــرث.من.)27(.اآخرين.بينهم.)19(.طفل.و.)4(.ن�شــاء,.كما.مت.تدمري.اأكرث.من.ع�شرة.
منــازل.على.روؤو�ــص.�شاكنيها.من.املواطنني.املدنيــني.تدمريًا.كليا,.واإحلــاق.االأ�شرار.باأكرث.من.
)40(.منــزال,.باالإ�شافــة.اإىل.اإفــزاع.جميع.�شاكني.احلي.مــن.ن�شاء.واأطفــال.يف.خرق.وا�شح.

للقانون.الدويل.االن�شاين.مبا.ميثل.جرمية.ج�شيمة.ت�شتوجب.امل�شائلة..

تفاصيل للواقعة من روايات الناجني )إفادات من ضحايا و شهود الواقعة(: 

اأ�شكال.بيانية.تو�شح.ن�شب.ال�شحايا.بني.الفئات.املختلفة.»اأطفال-.ن�شاء-رجال«.
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• علــي.طويــل.خمي�شي.)45.عامًا(:.عامــل.نظافة..واأحد.اأقارب.خم�ص.اأ�شر.قتلــت.يف.الق�شف.التقينا.به.يف.	
م�شت�شفى.الثورة.بالعا�شمة.عند.زيارتنا.لل�شحايا.لتوثيق.احلادثة.,.كثري.من.تفا�شيل.املاأ�شاة.رواها.لنا.علي.
قائــال:.»عند.ال�شاعة.الثانية.ع�شرة.والن�شــف.تقريبا.�شمعنا.حتليق.طائرات.ال�شعودية.احلربية.يف.�شماء.
مدينتنا.العمالية.التي.كان.معظم.�شاكنيها.نيام.يف.ذلك.الوقت,.وفجاأة.�شمعنا.�شوت.انفجار.يف.احلي.اأعقبه.
كتلــة.ملتهبة.من.النار.يف.املدينــة,.كنت.على.بعد.مئة.مرت.تقريبا,.هرعت.اإىل.املكان.ب�شرعة.فاقدا.�شوابي,.
فمنــازل.عــدد.من.اقاربي.يف.ذلــك.املكان,.ومنهم..ابنتي.»اأمــورة«.واأطفالها.الثالثة.احفــادي.ومنازل.اخوتي.
دمت.من.هول.الكارثة,.كل.�شيء.كان.مدمرًا.فاحلي.باأكمله.اأ�شبحت.منازله.كومة. واأطفالهم,.عندما.و�شلت.�شُ
مــن.الــركام.على.روؤو�ــص.ال�شكان.الذين.تقــدر.اعدادهم.باملئــات.,.فاملدينة.مكتظة.بالب�شــر.معظمهم.اأطفال.
ون�شاء.,.جتمع.النا�ص.حول.البيوت.التي.دمرها.الق�شف.يحاولون.اإنقاذ.ال�شحايا.من.حتت.الركام.يف.الظالم.
الدام�ــص.الأن.الكهربــاء.مقطوعــة.منذ.اأ�شهر,.حاولنا.باأيدينــا.رفع.الركام.وكان.الو�شــع.�شعبا.جدا.وعملية.
االإنقــاذ.بطيئــة,.وبعد.اأكــرث.من.�شاعتني.ا�شتطعنا.انت�شــال.جثث.البع�ص,.واالخريــن.مل.ن�شتطع.انقاذهم.اأو.
انت�شالهــم.رغم.موا�شلتنا.العمل.حتى.�شباح.اليوم.الثــاين.وبعد.اأن.ح�شرت.اجلرافات.ورفعت.الركام.وجدنا.
جثــث.اقاربــي.وجريانهم.حتــت.االأنقا�ص,.كان.مــن.بينهم.اأحفادي.اأطفــال.ابنتي.اأمــورة.»معت�شم.3.اعوام-.
ومو�شــى.4.اعــوام-.وفوؤاد.عمره.�شهرين«.كانت.جثثهــم.م�شوهة,.اأما.ابنتي.العزيــزة.والدتهم.اأمورة.البالغة.
مــن.العمــر.25.عامــا.فقد.وجدنــا.الن�شف.العلوي.مــن.جثتها.فقط,.اأمــا.الن�شف.االآخر.فلم.جند.لــه.اأي.اأثر,.
كذلــك.اأختــي.�شوعية.التي.كان.منزلها.بالقرب.من.منزل.اأبنتــي.فقد.وجدنا.جثتها.مقطوعة.ن�شفني,.بجوار.
منزلهــا.اأي�شــًا.يوجد.منــزل.اأخي.مو�شى.وقد.وجدنــا.حتت.االأنقا�ص.ابــن.اأخي.مو�شى.ح�شــن.راجح.38.�شنة.
وزوجتــه.مــرمي.دروي�ص.خــري.اهلل.40.عاما.و�شتة.من.اأطفالهــا.وهم.رازقي..عمرها.�شهريــن.-واأ�شواق.مو�شى.
عامــني,.وعائ�شــة.مو�شــى.6.اعوام,.ونا�شر.مو�شى.9.�شنــوات,.وح�شن.مو�شى.13.�شنة.واأ�شعــد.مو�شى.18.�شنة,.
ومل.ينــج.مــن.اأ�شرة.ابن.اأخي.مو�شــى.اإال.اإبراهيم.10.�شنوات.واأحمد.22.�شنة.ا�شيبــا.بجروح.ومت.اإ�شعافهما,.
وكذلــك.قتلت.ابنــة.اأخي.�شمارة.حممد.ح�شن.وعمرها.16.عام,.واأخوها.�شريــع.اأ�شيب.ويبلغ.من.العمر.)14.
�شنة(.وقتلت.طفلة.ابني.عمار.وا�شمها.كفاية.وعمرها.خم�ص.�شنوات,.كل.هوؤالء.من.اقاربي.قتلوا.حتت.ركام.
منازلهــم..ال�شاهــد.علي.طويل.خمي�شي.ت�شاءل.بقوله:.»ال.ندري.ما.�شبــب.ا�شتهدافنا.من.قبل.الطائرات.وما.
هــي.اجلرميــة.التي.ارتكبناها.فنحــن.عمال.نظافة,.واملدينة.ال�شكنية.ال.يوجد.فينــا.اي.م�شلحني.وال.ننحاز.

الأي.جهة,..لقد.حطموا.م�شتقبل.ع�شرات.االأ�شر.دون.اأي.�شبب.

ا�شطحبنــا.علــي.خمي�شي.اإىل.ثالجة.حفظ.جثــث.القتلى.يف.م�شت�شفى.الثورة.ب�شنعــاء..ووجدنا.23.جثة.

ممــن.قتلــوا.يف.الق�شف.كان.مــن.بينها.جثث.اقارب.علي.طويــل.,�شاهدهم.واجه�ص.بالبكاء.تركنــاه.ُيرثي.اأقاربه.
وينعي.م�شابهم)2(.

• .�شعيد.خمي�شي.اجلمل.يبلغ.من.العمر.38.عاما..-عامل.نظافة..–جنا.من.الق�شف.– وقتلت.احدى.زوجاته.	
واربعــة.من.اأطفاله.كمــا.ا�شيبت.زوجته.الثانية.وطفلني,.قابلناه.يف.م�شت�شفــى.الثورة.باأمانة.العا�شمة.وهو.
يرافق.زوجته.التي.جنت.من.احلادث.وا�شمها.يا�شمني.ناجي.اأحمد.�شغري.عمرها.26.عامًا,..والتي.تتلقى.العالج.
نتيجة.اإ�شابتها.يف.الق�شف,.و�شاهدنا.اأ�شابع.يدها.اليمنى.قد.برتت.واحلروق.منت�شرة.على.اأنحاء.كبرية.من.
ج�شمهــا.وتعــاين.من.اآالم.�شديــدة,.روى.لنا.فاجعته.بزوجتيه.واأوالده.فقــال:.»كنت.عند.زوجتي.يا�شمني.يف.
اإحدى.غرف.املنزل.املكون.من.غرفتني.ويف.الغرفة.الثانية.توجد.زوجتي.الثانية.مرمي.حم�شن.العودي.)25.
عامــًا(.مع.اأوالدي.ال�شتة,.�شمعنا.�شوت.ال�شاروخ.يف.احلــي.بالقرب.منا.وفجاأة.وجدنا.اأنف�شنا.حتت.االأنقا�ص.
فقــد.�شقــط.�شقف.املنزل.علــى.روؤو�شنا.ح�شــر.النا�ص.وانت�شلونا,.قتلــت.زوجتي.مرمي.هــي.واأطفايل.االأربعة.

)2(.مقابلة.المركز.القانوني.لل�شاهد.وقريب.ال�شحايا.في.م�شت�شفى.الثورة,.وتم.توثيق.�شهادته.بالفيديو.بتاريخ.2015/7/13م.
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»ارجــوان.وعمرهــا.�شت.�شنــوات,.وق�شي.وعمره.)15.�شنــة(,.وعدي.)4.�شنوات(,.و�شيــف.اهلل.�شنتني«,.كما.

اأ�شيب.طفلي.جواد)7(.�شنوات.وجراح.)3.�شنوات(.وهما.كما.ت�شاهدون.يف.امل�شت�شفى.يتلقون.العالج,.معظم.

اأفــراد.عائلتــي.قتلوا.ومنــزيل.تدمر.وال.ادري.ما.ذنبنــا.وال.يوجد.يف.مدينة.العمــال.حوثيني.وال.جنود.وال.
ع�شكر)3(؟!!..

مل.يجد.»�شعيد«.اإال.الدموع.تعرب.عن.حزنه.واآالمه.واأوجاعه.وفاجعته.باأطفاله.ومنزله.الذي.ال.ميلك.يف.
الدنيا.�شواه.تركناه.واالأ�شى.يحيط.به.

إفادات طبية:

م�شــوؤول.يف.م�شت�شفــى.الثورة.العام.بالعا�شمة.�شنعــاء.اأكد.للمركز.اأن.امل�شت�شفــى.ا�شتقبل.ثالثة.وع�شرون.

جثــة.توفيــت.ب�شبب.الق�شف.وطفلتني.توفيتا.يف.امل�شت�شفى.وهما.روان.و�شهلــة,.وا�شتقبل.ق�شم.الطوارئ.اأكرث.من.

ع�شريــن.م�شابــا.معظمهم.ما.زالــوا.حتت.العناية.والرعاية.يف.امل�شت�شفى.ويف.ق�شــم.العظام.وق�شم.احلروق.وق�شم.
العناية.املركزة,.واأن.80%.من.حاالت.اجلرحى.والقتلى.هم.من.االأطفال.والن�شاء.

املجل�ــص.املحلي.ملدينة.العمال.ممثلة.بعاقل.احلي.الذي.اأُ�شتهدف.ا�شمه.نبيل.�شوعي.اجلمل.اأكد.للمركز.اأن.

ال�شحايــا.مــن.املهم�شني.هم.من.االأطفال.والن�شاء.وبح�شب.الك�شوفات.فاإن.االأطفال.اجلرحى.والقتلى.)35.طفال(.

والن�شــاء.الالتــي.وافتهــن.املنية.اأو.اأ�شــن.بلغن.)10(.ن�شــاء,.والرجال.اجلرحــى.والقتلى.�شبعــة.اأي�شًا.وجمموع.

ال�شحايــا.)52(.�شحيــة.مــن.الفقــراء.وامل�شاكني.من.اأ�شــر.عمال.النظافة,.كمــا.اأكد.لنا.اأنــه.ال.يوجد.م�شلحني.يف.

هذه.الوحدات.ال�شكنية,.الأن.البع�ص.منهم.يعمل.يف.البلدية.»النظافة«,.واالآخرون.مت�شولون,.وال.يجدون.لقمة.

عي�شهــم.اإال.مــن.الت�شــول,.كما.اأكد.لنــا.اأنه.ال.يوجد.يف.حميــط.املدينة.وال.بالقــرب.منها.اأي.مواقــع.ع�شكرية.اأو.
ثكنات.اأو.م�شلحني.كما.تدعيه.ال�شعودية..

ردود الفعل وإدانات للحادثة:

الناطق.با�شم.قوات.التحالف.الع�شكري.احمد.الع�شريي.-.رد.على.ق�شفهم.للمدنيني.يف.مدينة.العمال.باأن.

القــوات.ال�شعودية.مل.ت�شتهدف.املدنيني.واإمنــا.ا�شتهدفت.وحدات.�شكنية.للحوثيني.وهو.ما.القى.ا�شتنكارًا.كبريًا.

يف.االو�شــاط.املحليــة.واملنظمات.احلقوقيــة.ملخالفة.هذا.االدعاء.للحقيقة.الوا�شحــة,.الأن.املكان.امل�شتهدف.هو.

عبارة.عن.وحدات.�شكنية.للفقراء.وعوائل.عمال.النظافة.من.يزورهم.يتاأكد.باأنهم.الفقراء.واملحتاجني,.و.كثري.

من.�شكان.هذه.املدينة.من.املت�شولني..وينق�شهم.الغذاء.واملاء.والتعليم.واالأمن.وغريها.من.احلقوق.التي.حرموا.منها..

النقابــة.العامــة.لعمال.البلديات.واال�شكان.فــرع.االمانة.ا�شدرت.بيانا.نعت.فيــه.عمالها.الذين.�شقطوا.يف.

مدينة.العمال.ب�شعوان.اثر.الهجوم.الذي.نفذه.الطريان.احلربي.ال�شعودي.وحلفاوؤه.منت�شف.ليلة.االحد.املا�شي.

والــذي.راح.�شحيتــه.)25(.قتيال.و)27(.جريحًا.مــن.عمال.النظافة.واأ�شرهم.معظمهــم.يف.حالة.خطرة.وتهدم.
)12(.منزال.فوق.روؤو�ص.�شاكنيها.من.االأطفال.والن�شاء.

.وا�شارت.النقابة.يف.البيان.اإىل.اأن.هوؤالء.العمال.واأ�شرهم.الذين.ي�شكنون.املدينة.ال�شكنية.ب�شعوان.هم.يف.

مناأى.عن.اأي.�شراع.وهم.من.االأ�شر.اال�شد.فقرًا.وال.دخل.لهم.يف.اي.�شراع.�شيا�شي.اأو.حزبي.منذ.امد.بعيد.,.وانهم.

يخدمــون.اجلميــع.ب�شمت.وال.ن�شاط.لهم.�شــوى.ن�شاط.مقد�ص.وحيد.ميار�شونه.يوميا.وهــو.تنظيف.املدينة.ورفع.

املخلفــات..واعتــربت.النقابــة.ما.جرى.لعامليها.بغ�ــص.النظر.عن.اال�شباب.دليال.ال.يدع.جمــاال.لل�شك.اأن.احلرب.
)3(.مقابلة.المركز.القانوني.لل�شحية.في.م�شت�شفى.الثورة.بالفيديو.بتاريخ.2015/7/13م.
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ال�شعودية.على.اليمن.ت�شتهدف.ال�شعب.ومقدراته.املادية.وكوادره.الب�شرية.وتاريخه.ال�شارب.يف.اعماق.التاريخ.

رئي�ــص.االحتــاد.الوطني.للمهم�شني,.زميل.املفو�شية.ال�شامية.حلقوق.االن�شان.باالأمم.املتحدة,.نعمان.قائد.

احلذيفــي.يف.ر�شالــة.عاجلــة.بعث.بهــا.اإىل.كٍل.من:.االمني.العــام.لالأمم.املتحــدة,.رئي�ص.واأع�شــاء.جمل�ص.االمن.

الدويل,.رئي�ص.جمل�ص.حقوق.االن�شان.باالأمم.املتحدة,.رئي�ص.واع�شاء.حمكمة.العدل.الدولية,.روؤ�شاء.املنظمات.

الدولية.املعنية.بحقوق.االن�شان؛.عرب.فيها.عن.اإدانته.وا�شتنكاره.ال�شديد.اإزاء.ال�شمت.جتاه.كل.جرائم.االإبادة.

والقتل.اجلماعي.التي.طالت.املدنيني.االبرياء.باليمن.مبن.فيهم.املهم�شني.الذين.ترتكب.بحقهم.اب�شع.اجلرائم.من.

قبل.طريان.قوات.التحالف.والتي.كان.اآخرها.املجزرة.الوح�شية.التي.ارتكبتها.يوم.االحد.املوافق.2015/7/13.
بحق.املهم�شني.�شاكني.مدينة.العمال.مبنطقة.�شعوان.بالعا�شمة.�شنعاء.

وطالــب.احلذيفي.ب�شرعة.التحقيق.يف.اجلرائم.التي.ترتكــب.بحق.املهم�شني.ال�شود.باليمن.واتخاذ.كل.ما.
من.�شاأنه.حمايتهم.من.االعتداءات.املتكررة.التي.يقوم.بها.طريان.التحالف.
ال�شعودي.اخلليجي.تعبريًا.عن.�شدق.التزامهم.بالعهود.واملواثيق.الدولية.

حلقوق.االن�شان.والقانون.الدويل.االن�شاين.

بعــد.زيارته.ملــكان.الق�شــف.ومقابالته..املركز.القانوين.
واال�شتمــاع. الناجــني. مــن. عــدد. مــع.
لرواياتهــم,.ومــن.توثيقــه.ل�شهــادات.من.�شــكان.احلــي.واأقــارب.ال�شحايا,.
وزيــارة.اجلرحــى.يف.امل�شت�شفيــات.وتوثيــق.جثــث.ال�شحايــا.يف.م�شت�شفى.
الثــورة.ومــن.خالل.فح�ص.حميط.املكان.الــذي.مت.ق�شفه.وجدنا.اأن.جميع.
االأدلــة.توؤكد.اأن.الق�شف.ا�شتهدف.مدنيني.ابرياء.مبنطقة.مدنية.ماأهوله.

بال�شــكان.و�شط.العا�شمة.مبا.ميثــل.انتهاكا.ج�شيما.للقانون.الدويل.االن�شاين.قامت.به.قوات.التحالف.الع�شكري.

للحــرب.على.اليمن.بقيــادة.ال�شعودية.التي.تتعمد.ا�شتهداف.املدنيني.ب�شــكل.م�شتمر..وال.ميكن.اعتباره.من.قبيل.
اخلطاأ..

"القانــون.الــدويل.االن�شاين.
املتعمــد. الهجــوم. يح�شــر.
املدنيــني. علــى. والع�شوائــي.
واالعيــان.املدنيــة.ويعترب.ذلك.
انتهاكا.خطــريًا.لقواعده.وميثل.
جرميــة.حــرب.اأو.جرميــة.�شد.

االإن�شانية.وفقا.لوقائعها."



مالحق التقرير
ملحق.رقم.)1(.اأ�شماء.وبيانات.ال�شحايا.القتلى.من.املدنيني.و�شور.لبع�شهم.

ملحق.رقم.)2(.اأ�شماء.وبيانات.ال�شحايا.اجلرحى.من.املدنيني.و�شور.لبع�شهم..

ملحق.رقم.)3(.ال�شحايا.من.االأ�شر.التي.ا�شتهدفها.الق�شف.

ملحق.رقم.)4(.املن�شاآت.املدنية.املدمرة.اأو.املت�شررة.ب�شبب.الق�شف.
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التاريخمكان.الواقعةاملنطقة/.املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�شـــــــمم
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل�شهرينطفلرازقي.مو�شى.ح�شن.راجح1
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل�شهرينطفلفوؤاد.دروي�ص.ح�شن.اجلمل2
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة2طفلةاأ�شواق.مو�شى.ح�شن3
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل2طفل�شيف.اهلل.�شعيد.خمي�شي4
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل3طفلمعت�شم.دروي�ص.اجلمل5
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل4طفلعدي.�شعيد.خمي�شي6
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل4طفلمو�شى.دروي�ص.ح�شن.اجلمل7
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة4طفلة�شهلة.عبداهلل.ح�شن.اجلمل8
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة5طفلةكفاية.عمار.علي.خمي�شي9
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل15طفلق�شي.�شعيد.خمي�شي10
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة6طفلةاأرجوان.�شعيد.خمي�شي11
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة6طفلةعائ�شة.مو�شى.ح�شن.راجح12
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة8طفلةروان.ح�شن.عبداهلل.13
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل9طفلنا�شر.مو�شى.ح�شن.راجح14
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل13طفلح�شن.مو�شى.ح�شن.راجح15
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة16طفلة�شمارة.حممد.خمي�شي.اجلمل16
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل18ذكراأ�شعد.مو�شى.اجلمل17
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل35ذكريحيى.�شعد.اجلمل18
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيل38ذكرمو�شى.ح�شن.راجح.اجلمل19
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة18اأنثىاأفنان.�شالح.ح�شن.اجلمل20
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة25اأنثىمرمي.حم�شن.علي.العودي.21
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة25اأنثىاأمورة.علي.طويل.خمي�شي22
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة40اأنثىمرمي.دروي�ص.خري.اهلل.23
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة60اأنثىعال.اهلل.ح�شن.اأحمد.اجلمل24
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبقتيلة60اأنثى�شوعية.خمي�شي.�شعد25

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى من األطفال والنساء من أسر عمال النظافة وصور فوتوغرافية لبعضهم

رازقي. الر�شيعــة/.

ح�شــن. مو�شــى.

راجــح.– تبلــغ.مــن.
 – �شهريــن. العمــر.
توفيــت.مــع.والدها.
وخم�شة. ووالدتهــا.
اإخوانهــا.حتت. مــن.
منزلهــم. اأنقا�ــص.
الذي.تدمــر.ب�شبب.

الق�شف

اأ�شــواق. الطفلــة/.

مو�شى.ح�شــن.– تبلغ.

�شنتــني. العمــر. مــن.

حتــت. توفيــت.  –

االأنقا�ــص.مــع.جميع.

اأ�شرتهــا.املكونــة.مــن.
ثمانية.اأ�شخا�ص
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التاريخمكان.الواقعةاملنطقة/.املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�شـــــــمم
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح2طفل�شقر.علي.خمي�شي.اجلمل1
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح3طفلجراح.�شعيد.خمي�شي.اجلمل2
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح4طفلمتيم.�شعيد.خمي�شي.3
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح5طفلاأ�شيل.عبداهلل.عبداهلل.4
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة5طفلةنبيهة.�شعد.اجلمل.5
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة6طفلةمتيمة.حممد.خمي�شي6
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة7طفلةجنوى.علي.خمي�شي7
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح7طفلجواد.�شعيد.خمي�شي8
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح8طفلعبده.عبداهلل.خمي�شي.9
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح10طفلاإبراهيم.مو�شى.ح�شن.اجلمل10
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح10طفلعبداهلل.حممد.خمي�شي.11
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح10طفلعاي�ص.حممد.اجلمل12
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة10طفلةاأ�شمهان.ح�شن.عبداهلل.13
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح12طفلاأكرم.حمي�شي.اجلمل14
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح12طفلروؤوف.�شامل.ح�شن.15
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح14طفل�شريع.حممد.خمي�شي.اجلمل16
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح14طفلفراج.حممد.خمي�شي17
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة15طفلةرمي.ح�شن.عبداهلل.�شعد18
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح17طفلحممد.علي.خمي�شي.اجلمل19
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح20ذكرحجاج.املزعمي20
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح22ذكراأحمد.مو�شى.ح�شن.راجح21
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح40ذكرعلي.خمي�شي.اجلمل22
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريح40ذكر�شالمة.عبداهلل.اجلمل23
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة26اأنثىيا�شمني.ناجي.اأحمد.�شعيد24
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة25اأنثىاأفراح.اأحمد.خمي�شي.�شعد25
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة38اأنثىحظية.�شوعي.اأحمد26
2015/7/13حي.العمال�شعوان.-.�شعوبجريحة50اأنثىخديجة.عبداهلل.عو�ص27

ملحق رقم )2( أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني وصور لبعضهم

�شعيــد.خمي�شــي.اأحــد.

الذي. الق�شف. �شحايا.

زوجتــه. ا�شتهــدف.

اأطفالــه. مــن. واأربعــة.

زوجتــه. واأ�شيبــت.

واثنــني. الثانيــة.

وبيــده. اأطفالــه. مــن.

اأحدهــم.الذيــن.جنــو.
من.حتت.االأنقا�ص

يا�شمــني.ناجــي.اأحمد.

�شعيد.الزوجة.الثانية.

ل�شعيــد.خمي�شــي.التي.

اأ�شيبت.مــع.طلفني.من.

اأطفالها.ومت.انت�شالهم.

االأنقا�ــص. حتــت. مــن.

وقــد.�شاهدنــا.اأ�شابــع.

وحروق. بــرتت. يدهــا.
منت�شرة.يف.ج�شدها
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صور لبعض الضحايا اجلرحى من املدنيني

ح�شن. مو�شى. اإبراهيم. الطفل.

اجلمل.10.�شنوات.اأحد.الولدين.

التي. االأ�شرة. من. جنيا. الذين.

اجلمل. مو�شى. االأب. منها. قتل.

االأطفال. من. و�شتة. واالأم.

له. اأخ. مع. الطفل. هذا. واأ�شيب.

من. يبلغ. مو�شى. اأحمد. يدعى.
العمر.22.�شنة.

حممد. فراج. امل�شاب. الطفل.

خمي�شي.14.�شنة.اأحد.الناجني.
من.الق�شف.

وجروح. بك�شور. م�شابة. طفلة.

ب�شبب.الق�شف.الذي.دمر.منزل.
اأ�شرتها
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ملحق رقم )3( 
أمساء األسر التي مت استهدافها من قبل طريان السعودية وحتالفها

امللحق رقم )4(
أمساء وبيانات املنازل املدمرة واملتضررة يف قصف مدينة العمال بتاريخ 2015/7/13

التاريخمكان.الواقعةجرحىقتلىاالأ�شرةم
2015/7/13ممدينة.عمال.النظافة82اأ�شرة.مو�شى.ح�شن.راجح1.
2015/7/13ممدينة.عمال.النظافة55اأ�شرة.�شعيد.خمي�شي2.
2015/7/13ممدينة.عمال.النظافة32اأ�شرة.دروي�ص.ح�شن3.
2015/7/13ممدينة.عمال.النظافة25اأ�شرة.عبداهلل.ح�شن.4.
2015/7/13ممدينة.عمال.النظافة16اأ�شرة.حممد.خمي�شي5.

تاريخ.الواقعةمكان.الواقعةنوع.ال�شررمكونات.املنزلا�شم.�شاحب.املنزلم.
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحدح�شن.عبداهلل.اجلمل1
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحدعلى.اهلل.ح�شن.اأحمد.اجلمل2
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحد�شامل.ح�شن.راجح.اجلمل3
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحدمو�شى.ح�شن.راجح.اجلمل4
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحد�شوعية.خمي�شي.�شعد.اجلمل5
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحدحممد.خمي�شي.اجلمل6
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحد�شعيد.خمي�شي.اجلمل7
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحداأحمد.عبداهلل.خمي�شي.اجلمل8
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحدعلي.خمي�شي.اجلمل9
2015/7/13حي.العمالتدمري.كليدور.واحدنبيل.اأحمد.اجلمل10
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدعبده.�شامل.خمي�شي.اجلمل11
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحد�شامل.�شغري.خمي�شي.اجلمل12
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحديو�شف.العزي.علي.قا�شم13
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحداأمني.دروي�ص.اجلمل14
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدماجد.دروي�ص.اجلمل15
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحددروي�ص.عبداهلل.اجلمل16
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحداإبراهيم.دروي�ص.اجلمل17
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحد�شامل.اأحمد.�شعد.اجلمل18
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدروؤوف.�شعد.اجلمل19
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدرزفان.اأحمد.خمي�ص.اجلمل20
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحداأحمد.عبداهلل.اجلمل21
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدنبيل.�شوعي.اجلمل22
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحداإبراهيم.اأحمد.اجلمل23
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحداأحمد.اأحمد.اجلمل24
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدفي�شل.عبدالقائد.�شالح25
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدحممد.�شعد.اجلمل26
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحد�شالم.اأحمد.�شعداجلمل27
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحدعبداهلل.�شعد.اجلمل28
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.ج�شيمةدور.واحد�شعد.عبداهلل.اجلمل29
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدجنمة.علي.العب�شي30
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدطالل.�شعد.اجلمل31
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدنبيل.اأحمد.عبداهلل32
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدفي�شل.اأبو.الغيث.�شالح33
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحداأبو.الغيث.�شالح34
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدجنيب.�شوعي.اجلمل35
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تاريخ.الواقعةمكان.الواقعةنوع.ال�شررمكونات.املنزلا�شم.�شاحب.املنزلم.
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدعاي�شة.اأحمد.مقبول36
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدنا�شر.اأحمد.مقبول37
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحداأحمد.عبداهلل.�شعد.اجلمل38
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحداأني�ص.ح�شن.عبداهلل39
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدعقيل.عبداهلل.�شعد40
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدحممد.عبداهلل.�شعد41
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدعادل.اأحمد.اجلمل42
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحدمنى.زيد.علي.ح�شن43
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحد�شوعي.اأحمد.�شعد.اجلمل44
2015/7/13حي.العمالاأ�شرار.جزئيةدور.واحداأحمد.�شوعي.اجلمل45

ثمانيــة. الأطــالل. �شــورة.

الق�شــف. دمرهــا. منــازل.

كليًا.على.م�شتوى.االأر�ص,.

ومل.يتبق.منها.�شوى.بقايا.
بيت.مكون.من.دورين

�شــورة.تظهــر.املبــاين.التي.

يف. تقــع. والتــي. تدمــرت.

اجلهــة.ال�شرقية.مــن.موقع.

املنــازل.التــي.�شقــط.عليهــا.
ال�شاروخ

الرا�شديــن. الأحــد. �شــورة.

يف.املركــز.القانــوين.والذي.

منــزل. اأطــالل. علــى. يقــف.

مو�شــى.ح�شــن.راجــح.الذي.

اأطفالــه. مــن. .)8( فقــد.
واأ�شيب.طفلني



�شادر.عن
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