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والطفلمنظمة انتصاف لحقوق المرأة 

 منظمةةةة حقوقيةةةة تمةةةعى لحمايةةةة المةةةرأة والطفةةةل مةةةن  ةةة ل مناصةةةرة

قضاياهما والدفاع عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلها 

 رصةةد فافةةة اانتهافةةات وااعتةةداقات الواقعةةة علةةى النمةةاق فةةي الحةةر

.والملم مواق للرأي العام واعداد التقارير الحقوقية

تهافةات تقديم الدعم النفمي ال زم للمةرأة والطفةل الة ين يتعرضةون ل ن

.أثناق الملم والحر 

ة حماية األطفال من موق المعاملة في اامرة والمجتمع ومناهضةة فافة

.اشفال العنف الموجه ضدهم وحمايتهم من اإلي اق اثناق التحقيق

الحد من تمول وعمالة األطفال.

تمفين المرأة وتعزيز مشارفتها في المجتمع.
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ل ـــــــمد

، حيث عمد إلى انتهاك حقوق المدنيين وارتفا  (1)العدوانتعاني اليمن من حر  عدوانية من قبل تحالف 

اف مةا أبشع الجرائم بحق النماق واألطفال دون مراعةاة للقةيم اإلنمةانية واأل  قيةة والتةي مةقط   لهةا اآ

الحيويةة، بين قتيل وجريح، وتعمد امتهداف األحياق المدنية والمدارس والممتشفيات والمماجد والمنشآت

م تمادى تحالف العدوان في ارتفابه للمجازر بحق المدنيين من2015مارس 26فمن  بدق العدوان بتاريخ 

افظة صعدة، بمحضحيانالنماق واألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتفبة بحق المدنيين في مدينة 

واضح مما أدى إلى مقوط عشرات الضحايا من المدنيين بينهم نماق وأطفال، دون أن تميز بين هدف مدني

ي وبين األهداف العمفرية المشروعة، و لفت الغارات  فرى ومآمي على مدى أعوام لم ولةن ينمةاها أهةال

.و اصة أمر الضحاياضحيانمدينة 

المل ص التنفي ي

يناير 16الجريمة التي ارتفبها طيران تحالف العدوان و لك بتاريخ" ضحية عدوان..ضحيان"يوثق تقرير 

حةدثنا والتي راح ضحيتها العشرات من المةدنيين بيةنهم نمةاق و أطفةال، ، وقةد تضحيانم في مدينة 2016

فقةاً   ل ه ا التقريةر عةن تفاصةيل الجريمةة وإفةادات الشةهود، فمةا تحةدثنا عةن اإلطةار القةانوني للجريمةة و

.للقوانين والمواثيق الدولية

المنهجية

مةد علةى يمتند ه ا التقرير إلةى إحصةائيات المنظمةة فيمةا ي ةص تفاصةيل الجريمةة وعةدد الضةحايا، فمةا اعت

ات مةن المقاب ت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصةوص القةانون الدوليةة والمعاهةدات وااتفاقية
.ضحيانأجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتفبة بحق نماق وأطفال مدينة 

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف (1)
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ضحياننب ة م تصرة عن مدينة 

نممة 13861هي مدينة في مديرية مجز، محافظة صعدة، بلغ تعداد مفانها : ضحيانمدينة 

.2004حم  اإلحصاق ال ي أجري عام 

ضحيانتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على مدينة 

مط م امتهدفت طائرات تحالف العدوان بقنبلة محرمة دولياً منزاً و2016يناير 16في يوم المبت بتاريخ 

القنبلةة ، مما أدى إلى مقوط العشرات ما بةين قتيةل وجةريح، وقةد أحةدثتضحيانحي مفني في قل  مدينة 

يراً، وتنةاثرت قدراً فبيراً من الدمار، حيث تدمر البيت الممتهدف فلياً وتضررت المنازل المحيطة تضررا فب

الشظايا على أجزاق وامعة من الحي المفني من ما ضاعف من أعداد الضةحايا، وقةد حةاول المةدنيون رفةع

ة األشةة ق مةةن تحةةت األنقةةاي ممةةتعينين بالرافعةةات لشةةدة الةةدمار الةة ي أحدثتةةه الغةةارة،  و فانةةت حصةةيل

: اامتهداف من الضحايا فالتالي

امرأة12و طف ً 13بينهم مدنياً 50: مقتل

نماق3و أطفال 9بينهم مدنياً 28: جرح

ضحيانمدينة 
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:ة دولياً تتهم التحالف بامت دام قنابل عنقودية محرمووتشرايتسهيومن

الوايةات تحالف العدوان في اليمن بامت دام قنابل عنقودية صنعت فيووتشرايتسهيومناتهمت منظمة 

نع اللجوق المتحدة في مناطق مدنية، وقالت المنظمة إن امت دام ه ه القنابل ي الف المعايير الدولية التي تم
.إليها تحت أي ظرف، ويضر  بعري الحائط معايير اامت دام له ه األملحة المحظورة

ق مدنية رغم تمت دم ال  ائر العنقودية المصنوعة في الوايات المتحدة والواردة حديثاً في مناط:" وأضافت

تصةةدير معةةايير التصةةدير األمريفيةةة، وأيضةةاً علةةى نحةةو يبةةدو غيةةر متوافةةق مةةع معةةايير الضةةمانات المطلوبةةة ل
".الوايات المتحدة له ه ال  ائر

تضةرر التحقيةق فةي األدلةة علةى:"إلةى غوسودعا مدير قمم األملحة وحقوق اإلنماٍن في المنظمة متيف 

.فوراً المدنيين في ه ه الهجمات والفف عن امت دام ه ه ال  ائر 
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إفادات شهود عيان

، يانضةحطائرات تحالف العدوان حولةت صةباح يةوم المةبت إلةى ظة م بفعةل الغةارات الوحشةية علةى مدينةة 

حايا وظلت أحداث ه ا اليوم محفورة في أ هانهم حيث تحدث أحد شهود العيان ال ين فانوا يبحثون عن الض

لمحرمةة و لةك لشةدة الةدمار الة ي أحدثتةه القنبلةة ا" البحث ا يزال ممتمراً عن الضحايا"بين األنقاي بأن 

فةي أنةتم تشةاهدون جةرائم العةدوان المةعودي األمري: "دولياً، فما تحدث آ ر وهو يشاهد الضحايا واألشة ق

تمةاقل ، و"ال ي يمارس القتل في المدنيين العزل ويمتهدف القرى اآمنة ويمتهدف المواطنين في دورهم

مال نريد أن نعرف ما هو الدين أو الم ه  ال ي يممح بالقيام بمثل ه ه األع:" آ ر وهو بجان  أحد الجثث

: اؤاً ، وأضاف آ ر تمة"الجبانة، لو أنهم رجال لواجهوا في الجبهات ولم يمتهدفوا المنازل اآهلة بالمفان

" .أين حقوق اإلنمان واألمم المتحدة الف ابين"
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وصف اانتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلنماني

ة المفتظة في مديرية مجز بمحافظة صعدضحيانامتهداف طائرات تحالف العدوان بقيادة المعودية لمدينة 

بالمةةفان يرقةةى إلةةى جريمةةة حةةر  مفتملةةة األرفةةان، حيةةث وأن المنةةازل فةةي هةة ا الحةةي يمةةفنها اآاف مةةن 

ياً ضةاعفت المدنيين، فما أن طائرات التحالف امتهدفت المنزل امتهدافاً متعمداً ممت دمة قنبلة محرمة دول

رت من حجم الدمار وأعداد الضحايا، مما أدى إلى مقوط العشرات مةن المةدنيين مةا بةين قتيةل وجةريح وتةأث

مثةل المنازل الواقعة بجوار المنزل الممتهدف ومقطت بعضها علةى رؤوس مةافنيها مةن المةدنيين، وهة ا ي

األطراف انتهاك واضح وصريح لقوانين الحر  والقانون الدولي اإلنماني و ال ي ينص على أنه يج  على

لتةي المتحاربة التمييز فةي جميةع األوقةات بةين األهةداف العمةفرية والمدنيةة واامتنةاع عةن شةن الهجمةات ا

يةز وي ةص يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، فما يشمل ه ا القانون جميةع المةدنيين بالحمايةة دون أي تمي

لقةانون بال فر النماق واألطفةال حيةث أنهةم يمثلةون الفئةات األشةد ضةعفاً أثنةاق النزاعةات الممةلحة، فمةا أن ا

لعةدوان منة  الدولي اإلنماني يجرم امتهداف المنشآت الحيوية فالمدارس والممتشفيات، والتي يمةتهدفها ا
.بدق أولى غاراته على اليمن

من ائحةة اتفاقيةة اهةاي الرابعةة والمةادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)وتؤفد المواد 

ين أطةةراف النةةزاع علةةى التمييةةز بةةين المةةفان المةةدنيتعمةةل"أنمةةن البروتوفةةول اإلضةةافي األول علةةى ( 48)
". والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعمفرية
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 ًالعمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنمانا.

 نطالةة  المنظمةةات الدوليةةة وعلةةى رأمةةها األمةةم المتحةةدة بالضةةغط علةةى دول تحةةالف

.العدوان لوقف الجرائم المرتفبة بحق المدنيين و اصة النماق واألطفال

ه نطال  األمم  المتحدة إلغاق قرارهةا شةط  تحةالف العةدوان مةن قائمةة قتةل وتشةوي

طفةال األطفال حيث وأنهم ممتمرون في ارتفا  المجازر الفظيعةة بحةق النمةاق واأل

.من  بداية العدوان وحتى يومنا ه ا

ثيةق ندعو فافة المنظمات والجهات الحقوقية والقانونيةة واإلع ميةة إلةى رصةد وتو

وفشةفها فافة اانتهافات والجرائم المرتفبة بحق المدنيين و اصة النماق واألطفال

.للرأي العام الدولي تمهيداً لتقديم مرتفبيها للعدالة

فةل الجةرائم نطال  بتشفيل لجنة تقصي حقائق ممتقلة للتحقيق في ه ه الجريمة و

م وتقةةديم 2015مةةارس 26واانتهافةةات التةةي حصةةلت منةة  بدايةةة العةةدوان بتةةاريخ 

.قيادة تحالف العدوان ومرتفبي الجرائم و المجازر للمحافمة

تـــوصــــيـات
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بنكفاكبجان  -جولة مبا-صنعاق: عنوان المنظمة

778000597-778000596: أرقام هواتف المنظمة
entesaforg2@gmail.com: اإليميل

:  الفيمبوكرابط المنظمة على برنامج 
https://www.facebook.com/EntesafO

https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتررابط المنظمة على برنامج 
https://t.me/Entesaforg: التلجرامرابط المنظمة على برنامج 
:  رابط المنظمة على اليوتيو 

https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA
https://entesaf.org/380/: الموقع اإللفتروني
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