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منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

اع منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدف

ومعنوياً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً 

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

.و المواثيق الدولية 

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

.األساسية للمجتمع

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

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

إعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل.

حربتقديم الدعم النفسي الالزم للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنتهاكات أثناء السلم و ال.

 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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مدخــل

، حيث عمد إلى انتهاك حقوق المدنيين وارتكاب ( 1)العدوان تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف 

الف ماا أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعااة للقايم اإلنساانية واألخالقياة والتاي ساقط خاللهاا اآ

والمنشآت بين قتيل وجريح، وتعمد استهداف األسواق واألحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد

م تمااد  تحاالف العادوان فاي ارتكاباه للمجاازر بحاق 2015ماارس 26الحيوية، فمنذ بدء العدوان بتااري  

اطنين المدنيين من النساء واألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريماة المرتكباة بحاق مناازل وممتلكاات الماو

ا باين في منطقة حفصين بمديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة ، مما أد  إلاى ساقوط عادد مان المادنيين ما

ارات قتيل وجريح ، دون أن تميز بين هدف مدني واضح وبين األهاداف العساكرية المشاروعة، وخلفات ال ا
.ذكر  ومآسي على مد  أعوام لم ولن ينساها أهالي  منطقة حفصين وخاصة أسر الضحايا

لثالثااء الجريمة التي ارتكبهاا طياران تحاالف العادوان وذلاك فاي ياوم ا" أشالء على األشجار " يوثق تقرير 

ن م بمنطقاة حفصاين بمحافظاة صاعدة والتاي رات ضاحيتها  عشارات مان المادنيي2018فبراير27الموافق 

دثنا عان بينهم نساء و أطفال، وقد تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفاادات الشاهود، كماا تحا
.اإلطار القانوني للجريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية

ماد علاى يستند هذا التقرير إلاى إحصاائيات المنظماة فيماا يخاص تفاصايل الجريماة وعادد الضاحايا، كماا اعت

ات مان المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصاوص القاانون الدولياة والمعاهادات واالتفاقيا

.أجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال بمنطقة حفصين

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف ( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية
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سحارنبذة مختصرة عن مديرية 

نسمه 133764هي إحد  مديريات صعده يبلغ عدد سكانها   : مديرية سحار

.م 2004حسب اإلحصاء  الذي أجري لعام  

م ارتكب تحالف العدوان جريمة فضيعة بحق 2018فبراير27في الساعة الثانية ظهر يوم الثالثاء الموافق 

ديرياة المدنيين من النساء واألطفال، حيث استهدف طيران التحاالف باثالث غاارات جوياة منطقاة حفصاين م

م سحار ، وقد استهدفت ال ارة األولى منازل أحاد الماواطنين مماا أد  إلاى تادميره علاى رنوس سااكنيه ، ثا

ة هاارع أهااالي المنطقااة والمسااعفين الااى مكااان ال ااارة ،ومااا أن وصاالوا حتااى فاجااأتهم ال ااارة الثانيااة و الثالثاا
.فسقطوا ضحايا ما بين قتيل وجريح 

ال المنزل المستهدف ال توجد حوله مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخازن أسالحة وال يوجاد معساكر و

م جبهة من الجبهات المشتعلة بقربه، مما ينكد على أن هذه الجريمة هي جريماة مكتملاة األركاان ، حياث تا

ري قاربهم فيها استهداف المدنيين غير المرتبطين بالحرب ، كما أنهم ليسوا في موقع شبهة أو تجمع عسك

لمنازل و وقاد خلفات ال اارة قادراً كبياراً مان الادمار ل. أو مكان لتخطيط أو تقديم أي دعم للجبهات العسكرية 
: كانت حصيلة االستهداف من الضحايا كالتالي

طفلين مدنيين بينهم 5: مقتل

نساء5أطفال و 7مدنيا بينهم 19جرت 

ارسحتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على مديرية 

موقع مديرية سحار
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إفادات شهود عيان

تحمل تم االستماع إلى شهادات بعض الشهود ممن كانوا في مكان ال ارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعاً 

ماا يسامى بالتحاالف العادوان مساانولية هاذه الجريماة وأن الاذي قاام بهااذه الجريماة هاي طاائرات تحااالف 

. العدوان

 اارة جوياة قام طيران تحاالف العادوان ب: " قائالً ( وديع فيصل عبدهللا )تحدث شاهداً من أقارب الضحايا 

أميار وبساام ، وعنادما أخاوايعلى منزل أحاد الماواطنين ، فهارع النااس الايهم إلساعافهم ومان ضامنهم 

ة مما أد  الى  تجمعوا ضربتهم غارة جوية ثانية ، ثم بعد ذلك تفرقوا فعاود الطيران استهدافهم ب ارة ثالث

".سقوط ضحايا 

ان سامعنا ال اارة الجوياة وذهبناا الاى مكا: "قاائال ( الحمارانعبادهللا  ) كما تحدث مراسال قنااة المسايرة 

د خلفات ال ارة  ، وعندما تجمع المسعفون عاودت طائرات تحالف العدوان قصفهم ب ارتين جويتين ، وقا

".عدداً  من الضحايا 

وصالنا نباأ باساتهداف " :من مكتب الصاحة فاي مديرياة ساحار قاائالً العويريهادي مسعد / وتحدث األخ 

ون إلاى منزل مواطنين في منطقاة حفصاين ،تواصالنا ماع األطبااء القاريبين مان المنطقاة ،فاذهب المساعف

لضاحايا مكان ال ارة وما إن تجمعوا حتى استهدفتهم طائرات تحالف العدوان ب اارتين فساقط الكثيار مان ا

". بين قتيل وجريح 

سانيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلن

ب مكتملاة استهداف طائرات تحالف العدوان بقيادة السعودية للمدنيين والمساعفين  يرقاى إلاى جريماة حار

كرية أو األركان، حيث وأن األسر المستهدفة تسكن في منزل بسيط بعيد عان المعساكرات و المنااطق العسا

هدفت جبهات القتال، وكل من كانوا في المنزل هم من النساء واألطفال، كما أن طائرات تحالف العدوان است

يح بشاكل متعمااد المسااعفين مماا أد  إلااى سااقوطهم مااا باين قتياال وجااريح وهااذا يمثال انتهاااك واضااح وصاار

مييز فاي لقوانين الحرب والقانون الدولي اإلنساني و الذي ينص على أنه يجب على األطراف المتحاربة الت

ضاراراً جميع األوقات بين األهداف العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجماات التاي يتوقاع أن تلحاق أ

ء واألطفاال بالمدنيين، كما يشمل هذا القانون جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخاص بالاذكر النساا

الجارائم حيث أنهم يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسالحة، كماا تعتبار هاذه الجريماة هاي أحاد

.الجسيمة بحق األطفال، حيث سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

من الئحة اتفاقية الهاي الرابعة والمادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)كما تنكد المواد 

يين تعمال أطاراف النازاع علاى التميياز باين الساكان المادن" من البروتوكاول اإلضاافي األول علاى أن( 48)
".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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اأسماء الضحاي

بمنطقة آل حجالن في مديرية صروات-" "أحمد صالح حجالن " أسماء الضحايا القتلى في مجزرة منزل 
م2018فبراير 14-بمحافظة مأرب 

2018فبراير 27محافظة صعده –مديرية سحار –بعض أسماء الضحايا الجرحى في منطقة حفصين 
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التوصيات

العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنساناً . 1.

نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحادة بالضا ط علاى دول تحاالف العادوان لوقا. ف 2

.الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

نطالب األمم. ث المتحدة إل اء قرارها شطب تحالف العدوان من قائماة قتال وتشاويه األطفاال حيا3

تاى وأنهم مستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النسااء واألطفاال مناذ بداياة العادوان وح

.يومنا هذا

نااادعو كافاااة المنظماااات والجهاااات الحقوقياااة والقانونياااة واإلعالمياااة إلاااى رصاااد وتوثياااق كافاااة . 4

عااام االنتهاكااات والجاارائم المرتكبااة بحااق الماادنيين وخاصااة النساااء واألطفااال وكشاافها للاارأي ال

.الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة

نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكاات 5

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي 2015مارس 26التي حصلت منذ بداية العدوان بتاري 

.الجرائم و المجازر للمحاكمة
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