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تعز –مديرية المخا –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على المدنيين في المدينة 

منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

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

ً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً  ومعنويا

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 حقووق المودنيين وارتكواب ، ( 1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان 

الف ما بوين أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقية والتي سقط خاللها اآل

يوة، فمنوذ قتيل وجريح، وتعمد استهداف األحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمنشوتت الحيو

اء م تمادى تحالف العدوان في ارتكابه للمجازر بحق المدنيين من النس2015مارس 26بدء العدوان بتاريخ 

 قايد  في واألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق أسرة المواطنين سلطان اليوسفي و عبدهللا

ح ، محافظة  تعز مما أدى إلى سقوط معظم افراد األسورة موا بوين قتيول وجوري-مديرية المخا-منطقة المدينة 

دون أن تميز بين هدف مودني واضوح وبوين األهوداف العسوكرية المشوروعة، وخلفوت الكوارات ذكورى ومتسوي
.المخا وخاصة أسر الضحايا-على مدى أعوام لم ولن ينساها أهالي منطقة المدينة 

فبراير 11الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان وذلك يوم السبت بتاريخ " موت ودمار"يوثق تقرير 

رتي بمنطقة المدينة بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عودد مون المودنيين بيونهم نسواء وأطفوال مون أسو2017
ة وإفوادات ، وقود تحودثنا خوالل هوذا التقريور عون تفاصويل الجريمو(عبد هللا قايود–سلطان اليوسفي )المواطنين 

.الشهود، كما تحدثنا عن اإلطار القانوني للجريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية

د علووى يسووتند هووذا التقريوور إلووى إحصووائيات المنظمووة فيمووا يخووص تفاصوويل الجريمووة وعوودد الضووحايا، كمووا اعتموو

مون المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتوم الرجووع إلوى نصووص القوانون الدوليوة والمعاهودات واالتفاقيوات
.مديرية المخا–أجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال منطقة المدينة 

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف ( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية
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مديرية المخانبذة مختصرة عن 

62471إحدى مديريات محافظة تعز في اليمن، يبلغ عدد سكانها : مديرية المخا

.  م2004نسمة حسب اإلحصاء الذي أجري عام 

ء م ارتكب تحالف   العدوان جريمة فضيعة بحق المدنيين مون النسوا2017فبراير 11في يوم السبت الموافق 

سوفي واألطفال في محافظة تعوز، حيوث اسوتهدف طيوران التحوالف بكوارة جويوة أسورتي الموواطنين سولطان اليو

قواذ وعبد هللا قايد، مما أدى إلى سقوط عودد مون الضوحايا موا بوين قتيولح وجوريح، وقود هورع أهوالي المنطقوة إلن
. وانتشال الضحايا من تحت األنقاض

من المنطقة بسيطة وال توجد حولها مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو   مخازن للسالح أو معسكر أو جبهة

الجبهووات المشووتعلة بقربهووا، ممووا يأكوود علووى أن هووذج الجريمووة، هووي جريمووة مكتملووة األركووان، حيووث تووم فيهووا 

هم أو مكان استهداف المدنيين غير المرتبطين بالحرب، كما أنهم ليسوا في موقع شبهة أو تجمع عسكري قرب
.لتخطيط أو تقديم أي دعم للجبهات العسكرية

امرأتينوأطفال 3مدنيين بينهم 6: مقتل

امرأتينوطفلبينهم : 6جرح

امديرية المختفاصيل مجزرة تحالف العدوان على 

مديرية المخا
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إفادات شهود عيان

تم االستماع إلى شهادات بعوض الشوهود ممون كوانوا متواجودين فوي   مكوان الكوارة الجويوة وكانوت شوهاداتهم

جميعاً تحمول موا يسومى بتحوالف العودوان مسوأولية هوذج الجريموة وأن الوذي قوام بهوذج الجريموة هوي طوائرات 

.تحالف العدوان

بيوت، طيوران تحوالف العودوان قوام بكوارة جويوة علوى بيتنوا، دموروا ال: " تحدث شاهد من أقارب الضحايا قائالً 

كان، هذا وقتل خمسة أطفال، إن القصف علينا كان بطريقة عشوائية، الضرب في كل مكان في المدينة وكل م

".العدوان يستهدف المواطنين نساء وأطفال 

فوي طيران تحالف العدوان قام بكارة جوية على هوأالء الموواطنين وهوم: " وتحدث  شاهد من الجيران قائالً 

".بيوتهم، قتلوا ابناءهم وشردهم من بيوتهم 

انيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلنس

ركوان، استهداف طائرات تحالف العدوان بقيادة السعودية لمنوازل مودنيين يرقوى إلوى جريموة حورب مكتملوة األ

جبهوات حيث وأن األسر المستهدفة تسكن في منازل بسيطة بعيودة عون المعسوكرات و المنواطق العسوكرية أو

لحرب القتال، وكل من كانوا في المنازل هم من النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاك واضح وصريح لقوانين ا

وقات بين والقانون الدولي اإلنساني و الذي ينص على أنه يجب على األطراف المتحاربة التمييز في جميع األ

موا يشومل األهداف العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضوراراً بالمودنيين، ك

لون الفئوات هذا القانون جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حيث أنهم يمث

ال، حيوث األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة، كما تعتبر هذج الجريمة هي أحد الجرائم الجسويمة بحوق األطفو

.سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

من الئحة اتفاقية الهواي الرابعوة والموادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)كما تأكد المواد 

ن تعموول أطووراف النووزاع علووى التمييووز بووين السووكان الموودنيي"موون البروتوكووول اإلضووافي األول علووى أن ( 48)

".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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التوصيات

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

نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحودة بالضوكط علوى دول تحوالف العودوان لوقو. ف 2

.الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

نطالب األمم. ث المتحدة إلكاء قرارها شطب تحالف العدوان من قائموة قتول وتشوويه األطفوال حيو3

توى وأنهم مستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النسواء واألطفوال منوذ بدايوة العودوان وح

.يومنا هذا

نووودعو كافوووة المنظموووات والجهوووات الحقوقيوووة والقانونيوووة واإلعالميوووة إلوووى رصووود وتوثيوووق كافوووة . 4

عووام االنتهاكووات والجوورائم المرتكبووة بحووق الموودنيين وخاصووة النسوواء واألطفووال وكشووفها للوورأي ال

.الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة

نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذج الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكوات 5

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

.الجرائم و 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
:  اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA
https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام
https://entesaf.org/380/: الموقع اإللكتروني
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